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Wiel ki ple ne ro wy kon cert gwiazd z oka zji 150-le cia Ka to wic od by" si# 30
sierp nia w Stre fie Kul tu ry, a trans mi to wa ny by" przez Pro gram 2 TVP. Wy -
st$ pi li ar ty %ci zwi$ za ni z Ka to wi ca mi, m.in. Fe el, Kry sty na Pro& ko, Sha kin
Du di, Mar cin Wy ro stek, Ewa Far na, My slo vitz, Ka ba ret M"o dych Pa nów,
PO KA HON TAZ, Grub son, 032 Band i Da wid Pod sia d"o. Kon cert po pro wa -
dzi li Gra 'y na Tor bic ka i Krzysz tof Re spon dek, a go spo da rzem te go wy da -
rze nia by" pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa ( na zdj#ciu obok,w %rodku). 

4 wrze %nia w sa li kon cer to wej NO SPR Ca me ra ta Si le sia za in au -
gu ro wa "a Kon cer ty Fe sti wa lu Ju bi le uszo we go. Cy klem tym %wi# -
tu je 25-le cie je den z naj lep szych chó rów ka me ral nych Eu ro py.
Pierw sz$ cz#%( kon cer tu wy pe" ni "y utwo ry de dy ko wa ne lub na pi -
sa ne z my %l$ o Ze spo le )pie wa kach Mia sta Ka to wi ce, w%ród nich
zna la z"o si# wie le pra wy ko na&, w cz# %ci dru giej roz brzmie wa "y
Psal my Lesz ka Mo' d'e ra. W fe sti wa lo wym ma ra to nie z ze spo -
"em Ca me ra ta Si le sia wy st$ pi li tak 'e Pa co Pea (12wrze %nia) oraz
Lon don Ba ro que (26 wrze %nia). Na zdj# ciu kon cert ju bi le uszo wy
pod dy rek cj$ An ny Szo stak, z udzia "em Lesz ka Mo' d'e ra w sa li
NO SPR. 

4 wrze %nia Te atr )l$ ski im. S. Wy spia& skie go w Ka to wi cach roz po -
cz$" se zon te atral ny pre mie r$, któ rej ty tu" „We stern” ra czej nie wie -
lu ko ja rzy si# ze )l$ skiem. Tym cza sem, au tor tek stu Ar tur Pa "y ga
snu je opo wie%(, któ rej kan w$ jest praw dzi wa hi sto ria )l$ za ków,
któ rzy przed po nad 150 la ty wy emi gro wa li do Tek sa su. Dzie je
miesz ka& ców tek sa& skiej wio ski Pan ny Ma rii przy wo "u j$ dzie wi#t -
na sto wiecz ne re alia Dzi kie go Za cho du, z któ ry mi mu sie li si# zmie -
rzy( %l$ scy emi gran ci. Spek takl wy re 'y se ro wa li Ro bert Ta lar czyk
i Ra fa" Urbac ki, opra w# mu zycz n$ za pew ni" Prze my s"aw So kó",
au tor k$ pro jek tu sce no gra ficz ne go i ko stiu mów jest Ad rian na Go -
"# biew ska (pra ca dy plo mo wa na war szaw skiej Aka de mii Sztuk
Pi#k nych). Na sce nie wy st# pu je ple ja da ulu bie& ców pu blicz no %ci. 
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Nr 9 (238). Rok XX. WRZESIE! 2015 r.
www.slaskgtl.pl

WY DAW CA:
GÓR NO "L# SKIE TO WA RZY STWO

LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH
TADEUSZ$SIERNY

prezes
40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13

tel. 32 253-62-21
e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl

WSPÓ%WYDAWCA:
BIBLIOTEKA "L#SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó&:
WIE S%A WA KO NO PEL SKA

Re dak to r na czel na
KATARZYNA$BERETA
Dzia& krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

MARIA KORUSIEWICZ
Dzia& poezji i prozy (wspó&praca)

MARIA$SZTUKA
Sekretarz redakcji

Dzia& kultury
BOG DAN WI DE RA

Dzia& spo &ecz no -hi sto rycz ny
WOJ CIECH %U KA

Dzia& gra ficz ny
IRE NA FAL KIN -SI BI GA

Ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.
ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%

tel. 61 633 71 65
Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek
i zmian ty tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku 

oraz skra ca nie ko re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia "y i De le ga -
tu ry „RU CHU” – na te re nie ca "e go kra ju. Bez po #red -
nio – w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz& dach pocz -
to wych. Wp"at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re -
dak cja mie si&cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice
92 102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz na
– 84 z", pó" rocz na – 42 z", kwartalna – 21 z". Pi smo w pre -
nu me ra cie jest do star cza ne pod wska za ny ad res bez do -
dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 7 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„"l'sk. Miesi(cznik spo&eczno-kulturalny”

jest dost(pne w wersji elektronicznej
w "L#SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. Rozmowa z prezydentem Katowic Marcinem Krup! KATOWICE S* JAK+D$UGA 
$AWKA, NA+KTÓREJ+KA,DY+MO,E+USI*)-

8. Andrzej Grzybowski KATOWICE – ZMIENIAJ*CY SI. KRAJOBRAZ MIASTA
12. Barbara Gruszka-Zych TAKIE PI.KNE ,YCIE 
16. Irma Kozina WIERZY$ W M*DRO)- CZ$OWIEKA 
19. Maria Sztuka TO+BY$O+BIESIADOWANIE!
20. Rozmowa z Tadeuszem Ehrhardtem-Orgielewskim, Januszem Kurkiem 

oraz Januszem So"tysikiem WIELKI SATCHMO W CZ.STOCHOWIE 
26. Bogdan Widera DOM, W KTÓRYM MIESZKA PAMI.- 
30. „ROZMOWA NA 20. LECIE”

Rozmowa z prof. Stanis"awem Niciej! LEKCJA MARTWEGO J.ZYKA  
33. PIERWSZE+TAKIE+TRIENNALE
36. Beata Tomanek ZAKOCHANI W KATOWICACH
43. Arkadiusz Gola FOTOREPORTER PRZY TYM BY$ 
52. Czes"aw Ludwiczek JANA+KIEPURY+PODRÓ,E DO+KATOWIC
54. Henryk Szczepa#ski KATOWICE+ZA+POHLMANNA+(III)
57. Jacek Kurek WESELE NA )L*SKU 
60. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ*DU TERYTORIALNEGO 

Krzysztof Kosi#ski JOW-Y? MY JU, TO -WICZYLI)MY!

FELIETONY
15. NOTATNIK SPÓ/NIONEGO PRZYBYSZA 

Marek S. Szczepa#ski W SIECI, CZYLI W MATNI?
64. MI.DZY NUTAMI 

Magdalena Dziadek JUBILEUSZ+ROMANA+BERGERA. JUBILEUSZ+MNIEJ+
PAMI.TANY

65. )L*SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA 
Jan Miodek W GRYFOWIE I W MIRSKU 

75. PORADNIA J.ZYKOWA 
Katarzyna Wyrwas NA WARSZTATACH

75. ANEGDOTY HENRYKA BZDOKA
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA 

Jaros"aw Starzyk STARY+CZ$OWIEK+I+S$O0CE

PLASTYKA
48. Bogdan Widera KATOWICE+JÓZEFA+LIG.ZY
49. JÓZEF LIG.ZA. MIASTO,+LUDZIE, HISTORIA. FOTOGRAFIE
50. BEATA W*SOWSKA. MALARSTWO
51. Wies"awa Konopelska )WIAT+W+WYMIARZE 50x40
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L*SKA”: GRZEGORZ HA0DEREK 

KSI#)KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI*,KACH
70. Katarzyna Niesporek PAMI.- I WYOBRA/NIA 
71. Katarzyna Bereta O POSZUKIWANIU SIEBIE 
72. Ryszard Bednarczyk STRA,NIK )WI.TEGO OGNIA 
73. Ryszard Bednarczyk KTO STRASZY W PROZIE GUZEGO

POEZJA I PROZA
3. Marian Kisiel ROK MIN*$

24. Marian Kisiel WIERSZE
34. Maciej M. Szczawi#ski WIERSZE 
39. Maciej Melecki INNY+POZIOM TEGO+SAMEGO+PO$O,ENIA
40. Marek Szalsza SCHY$EK SZATRANGU (Fragment powie$ci, cz.I)

EKOLOGIA
62. Jolanta Matiakowska TAKA+GMINA...

STA%E RUBRYKI
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE  

KATOWICE+NA+STARYCH+POCZTÓWKACH
68. OPOLSKIE
74. Z ,YCIA BIBLIOTEK

Bogna Dobrakowska, Izabela Kocha#czyk, Marta Kry$ BIBLIOFORUM 
– BIBLIOTEKA W CENTRUM HANDLOWYM

83. )L*SKI MIESI*C

76. NOTATNIK KULTURALNY

NA OK%ADCE:
Fotografia: Arkadiusz $awrywianiec, Katowice by night, 2015
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Pro jekt ob j( ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
"l'ski Zwi'zek 

Gmin i Powiatów

Urz'd Marsza&kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze *rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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MARIAN!KISIEL

Rok min!"

Rok min!", potem minie i trzeci,
a# zamknie si$ w liczbach bez #adnej pami$ci,

tak ptaki wiatr unosi wiosn! i jesieni!
na skrzyd"ach wiedzy o czasie, co zmienia

cia"o w nic, pami$% w ciemno&%,
a reszt$ tak trwale, #e jest tylko jednym.
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Z pre zy den tem Ka to wic

MAR CI NEM KRU P!
roz ma wia 

WIE S"A WA KO NO PEL SKA 

– Tu! przed wej "ciem do pa na

ga bi ne tu, na ho no ro wym miej scu,

w ga blo cie, wid nie je Umo wa Spo -

#ecz na za war ta mi$ dzy pa nem

a miesz ka% ca mi Ka to wic. To by #o
przed wy bo ra mi. Ina czej za pew ne

pa trzy si$ na pro ble my mia sta kie -

dy jest si$ wi ce pre zy den tem [M.

Kru pa by# wi ce pre zy den tem Ka to -

wic w la tach 2010-2014], ina czej

przed wy bo ra mi, a ina czej w ich

trak cie, i wresz cie kie dy ob j&# pan to

naj wa! niej sze sta no wi sko w sa mo -

rz& dzie. Jak po kil ku mie si& cach

urz$ do wa nia wi dzi pan za war te

w umo wie owe „10 przy ka za% pre -

zy den ta Mar ci na Kru py”. Trze ba

do #o !y' jesz cze jed n& ta bli c$, czy

mo !e zmo dy fi ko wa' t$ ist nie j& c&?

Ana li zu j&c ten ze staw spraw wi -

da', !e naj g#o "niej jest wo kó# punk -

tu pierw sze go do ty cz& ce go Bu d!e tu

Oby wa tel skie go na 2016 rok i punk -

tu ostat nie go mó wi& ce go o sko mu ni -

ko wa niu dziel nic mia sta – czy li

o tzw. tram wa ju „Od ro dze nie” i bu -

do wy li nii #& cz& cej – mó wi&c w skró -

cie – (ród mie "cie z Pio tro wi ca mi.

Ka to wi ce s#
jak d$u ga $aw ka, 

na któ rej ka% dy

mo %e usi#&'
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– Z ty mi „przy ka za nia mi” jest tak, !e
wszyst kie s" jed na ko wo wa! ne. Mo! li -
we, !e jed ne prze bi ja j" si# w me diach

moc niej ni! in ne, ale ka! dy z dzie si# ciu

punk tów umo wy jest ju! re ali zo wa ny.

Oczy wi $cie nie od ra zu zo ba czy my

efek ty, bo obo wi" zu j" mnie pro ce du ry.

Wiem jed nak, !e to, co za pi sa %em

w swo im pro gra mie, od po wia da ocze -

ki wa niom miesz ka& ców. Jest krót ki

i kla row ny, ale opar ty o zna jo mo$'
i ana li z# po trzeb ka to wi czan, a tak !e
mo! li wy do re ali za cji, re al ny. Nie tyl -

ko pod nio s%em wi#c kwo t# bu d!e tu

oby wa tel skie go do 20 mln z%o tych, ale

te!, wraz z Tram wa ja mi (l" ski mi, przy -

st" pi %em do re ali za cji li nii tram wa jo wej

na po %u dnie Ka to wic. Przy go to wu je my

si# do bu do wy trzech ba se nów. Tych

prac na ra zie nie wi da' na ze wn"trz, ale

wy ko na ne zo sta %y od wier ty i ana li zy

geo lo gicz ne wy bra nych te re nów. Je ste -

$my w trak cie wy bo ru pro jek tu. Szu ka -

my go to we go, któ ry spro sta na szym

ocze ki wa niom i we d%ug nie go b# dzie -

my re ali zo wa' wszyst kie trzy in we sty -

cje. We wrze $niu otwie ra my no wy

obiekt, zbu do wa ny w sys te mie TBS

przy uli cy S%aw ka, prze zna czo ny dla

m%o dych ma% !e& stw. W ra mach Zin te -

gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych

bu do wa' b# dzie my cen tra prze siad ko -

we, w tym p# tl# Ko stuch na, któ ra b# dzie

cz# $ci" wspo mnia nej wcze $niej in we -

sty cji tram wa jo wej. 

– Kie dy od je dzie pierw szy tram -

waj?

– Wpraw dzie jesz cze nie w tej ka den -

cji, ale w 2019 ro ku na pew no. Naj wa! -
niej sze by %o pod j# cie de cy zji i za pew -

nie nie $rod ków na ten cel. To ma my

za so b". Roz po cz# li $my za sie dla nie

pu sto sta nów – jest spo ro in te re su j" cych

po my s%ów na ich wy ko rzy sta nie. S" tak -

!e $rod ki fi nan so we na roz po cz# cie

prac zwi" za nych z bu do w" Cen trum Na -

uki. Jed nak w tym przy pad ku za zna -

czam, !e nie zre ali zu je te go jed no mia -

sto, je den pod miot, bo jest to in we sty cja

po nadre gio nal na, na wet z uwzgl#d nie -

niem na szych po %u dnio wych s" sia dów.

Z Ostra wy do Ka to wic nie jest da le ko. 

– Cen trum Na uki to nie jest !a twa

in we sty cja. Pra ce id" w do brym kie -

run ku?

– Jak na ra zie, tak. Oczy wi $cie cz#$'
prac b# dzie za ko& czo na do pie ro w ko -

lej nych la tach. 

– Te naj bar dziej spek ta ku lar ne

in we sty cje, mam na my #li po wsta nie

Stre fy Kul tu ry i mo der ni za cj$ ryn -

ku, Ka to wi ce – w za sa dzie – ma j"
za so b"…

– … ale te! przed so b"! Je stem

prze ko na ny, !e jesz cze nie jed no nas za -

sko czy. 

– Dzi#, je #li mó wi my Ka to wi ce, to

miesz ka% cy nie tyl ko &l" ska, ale za -

pew ne wie lu re gio nów w kra ju ma j"
na my #li no wy gmach NO SPR, kom -

pleks obiek tów Mu zeum &l" skie go,

Mi$ dzy na ro do we Cen trum Kon gre -

so we i oczy wi #cie pi$k n" wie '$ wi do -

ko w", czy li szyb daw nej ko pal ni

„Ka to wi ce”. Wszyst ko to zna ko mi cie

wpi su je si$ w s" siedz two ci" gle atrak -

cyj ne go ar chi tek to nicz nie Spodka,

a od kil ku lat tak 'e Ron da Sztu ki.

Czy li ma my no wo cze sn" stre f$ roz -

ci" ga j" c" si$ od ryn ku w kie run ku

pó! noc nym. Na po !u dniu po zo sta je

ci" gle atrak cyj na za bu do wa mo der -

ni stycz na, a pa trz"c w li nii wschód -

za chód ma my od no wio ne uli ce

3 Ma ja i War szaw sk". Za tem, Ka to -

wi ce przy ci" ga j" swo im wy gl" dem,

wy da rze nia mi nie tyl ko w sfe rze kul -

tu ry, ale i spor tu, tak 'e w dzie dzi nie

go spo dar ki. Ale czy przy by wa

ch$tnych, któ rzy chc" tu 'y(, pra co -

wa(, któ rzy iden ty fi ku j" si$ z tym

miej scem? S" dz"c po roz ma chu de -

we lo per skim, po win no przy by wa(.
Jak jest w isto cie? Kim jest dzi siej -

szy ka to wi cza nin?

– Nie za prze czal ny jest fakt, zresz t"
zgod ny ze sta ty sty ka mi, !e licz ba

miesz ka& ców Ka to wic nie wzra sta.

To s" da ne de mo gra ficz ne. Na sze spo -

%e cze& stwo rów nie! si# sta rze je i z tym

wy zwa niem b# dzie my mu sie li so bie

po ra dzi'. Ka to wi ce szu ka j" jed nak

spo so bu, !e by za trzy ma' lu dzi m%o -

dych, do pie ro wkra cza j" cych w do ro -

s%e !y cie. To nie tyl ko ofer ta miesz ka -

nio wa. W ostat nich la tach stwo rzy li $my

kil ka na $cie ty si# cy miejsc pra cy,

w prze dzia le $red nim, ale do$' do brze

p%at nym. To out so ur cing w dzia le od IT

po us%u gi ksi# go wo-ra chun ko we. Wie -

lu z tych, któ rzy roz po cz# li pra c#
w Ka to wi cach, przy je cha%o do nas

spo za na sze go mia sta. Dzi$ s" pra cow -

ni ka mi ta kich zna cz" cych firm jak

IBM, Cap ge mi ni czy Uni le ver i wie lu

in nych. Ci" gle bu du j" si# no we biu row -

ce i wca le nie mu sz" d%u go cze ka'
na wy na jem. Wi da' wi#c dy na mi k#
na ryn ku pra cy i nie bra ku je ch#t nych

na miesz ka nie w Ka to wi cach. Spo ra

cz#$' wy bie ra po %u dnio we dziel ni ce,

ale co raz wi# cej miesz ka& ców szu ka

miesz ka nia w cen trum. To gru pa no -

wych miesz czan – chc" miesz ka', !y',
uczy' si#, pra co wa' i ba wi' si# w cen -

trum, do ce nia j"c plu sy i ro zu mie j"c mi -

nu sy ta kie go roz wi" za nia. 

– Czy li co raz mniej atrak cyj ny

sta je si$ przy s!o wio wy do mek za mia -

stem?

– W%a $nie tak. Pew nie naj pierw cz#$'
miesz ka& ców mu sia %a si# wy pro wa -

dzi' pod ów las, !e by ko lej ne po ko le -

nie po wró ci %o „do mia sta”. 

– Ob ser wu j$ na osie dlu Ty si"c le cia,

'e z po wo dze niem sprze da wa ne s"
przez de we lo pe rów dzie si"t ki czy set -

ki miesz ka% w no wo po wsta j" cych

wie 'ow cach. Przed la ty miesz ka nie

na Ty si"c le ciu ko ja rzy !o si$ nie zbyt

po zy tyw nie, a za pew ne wkrót ce b$ -
dzie to no wa dziel ni ca. In ne zja wi -

sko – wi docz ne do sko na le co ra no

na uli cy Ro) dzie% skie go – ka wal ka -

da sa mo cho dów wje' d'a j" cych

do Ka to wic! 

– Je ste $my w cen trum aglo me ra cji,

tak !e hi sto rycz nie. W mi# dzy woj niu

wy ro $li $my na sto li c# re gio nu dzi# ki

zlo ka li zo wa niu tu in sty tu cji wo je wódz -

kich, tak !e Sej mu (l" skie go. Dzi$ na -

dal na tu ral nie wszyst ko „ci" !y” ku sto -

li cy – tak !e biz nes. Miesz ka& cy miast

o$cien nych przy je! d!a j" tu do pra cy, ale

te! !e by sp# dzi' czas wol ny. Dla te go tak

wa! na jest dys ku sja nad po wsta niem

jed ne go wiel kie go mia sta. To u%a twi bar -
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dzo wie le spraw miesz ka! com, nie wa" -
ne czy mó wi my o pra cy, na uce, za ku -

pach czy wyj #ciu do te atru. Po do ba mi

si$ sys tem war szaw ski ze swo im cen -

trum i sa mo rz%d ny mi gmi na mi. 

– Ka to wi ce to tak !e zbiór wie lu

dziel nic. Jak z per spek ty wy no wo cze -

snej alei Kor fan te go wi da" na przy -

k#ad Za #$ !e czy pe ry fe ryj ne Szo pie -

ni ce z ich pro ble ma mi, a tak !e wie le

in nych za u# ków, gdzie nie do cie ra

wiel ki biz nes. 

– Ka to wi ce po wsta &y z &% cze nia ró" -
nych dziel nic. Trud no o wie lu mó wi', "e
s% pe ry fe ryj ne, bo Szo pie ni ce s% bli "ej

ni" na przy k&ad Za rze cze. Za &$ "e jest te"
bli sko cen trum. S% w#ród tych dziel nic

tak "e te o wiel kim hi sto rycz nym zna cze -

niu, nie gdy# sa mo dziel ne, ma j% ce swo -

j% du m$. Chc$ przy wró ci' ran g$ tym

dziel ni com, po ka za' "e ich miesz ka! cy

s% cz$ #ci% tzw. wiel kich Ka to wic Cho -

cia", jak ob ser wu j$, zw&asz cza w#ród

miesz ka! ców nie gdy# od r$b nych miej -

sco wo #ci jak Ko stuch na, czy w&a #nie

Szo pie ni ce, ci% gle mo" na spo tka' okre -

#le nie „ja d$ do Ka to wic”, nie do cen trum

czy do (ród mie #cia. To w&a #nie wy ni ka

z na szej prze sz&o #ci, ale jest ci% gle "y -

we zw&asz cza w#ród star sze go po ko le -

nia. Te przy zwy cza je nia trze ba po wo li

zmie nia'. Oczy wi #cie nie biu ro kra tycz -

nie, bo to nie mo" li we, ale pod kre #la j%c
jed no#' mia sta i an ga "u j%c miesz ka! ców

we wspól ne dzia &a nia. 

– Jak? 

– Mi$ dzy in ny mi jed no cze niu i in ten -

sy fi ka cji dzia &a! w dziel ni cach ma s&u -

"y' bu d"et oby wa tel ski. To na rz$ dzie

po ma ga w&% czy' miesz ka! ców do

wspó& de cy do wa nia o swo im miej scu. To

spo sób na bu do wa nie de mo kra cji bez -

po #red niej. Po ilo #ci pro jek tów wi da',
"e lu dzie si$ an ga "u j%, chc% co# dla sie -

bie zro bi', chc% uczest ni czy' w prze -

obra "a niu nie tyl ko naj bli" sze go oto cze -

nia. Do &% cza my do te go dzia &a nia

w sfe rze ak ty wi za cji spo &ecz nej se nio -

rów, wspie ra nia ro dzin wie lo dziet nych.

W ra mach ob cho dów 150-le cia mia sta

pa mi$ ta li #my o tym, by dzia &o si$ co#
w ca &ym mie #cie. Przy k&a dem ta kich

wy da rze! mo "e by' „In wa zja sztuk mi -

strzów” czy prze no #ne „Biu ro d)wi$ ku”.

Naj pierw wy da rze nia te od wie dza &y
dziel ni ce, by w fi na le za wi ta' do cen -

trum. W te i in ne dzia &a nia w&% cza my

tak "e in ne cz$ #ci mia sta, my #li my

o nich, bo one na le "% do te go wiel kie -

go miej skie go or ga ni zmu, co ozna cza,

"e i tam kie ro wa ne s% #rod ki fi nan so we

na ró" no rod ne przed si$ wzi$ cia. 

Mam #wia do mo#' te go, "e w ostat -

nich la tach dzia &a nia mia sta kon cen tro -

wa &y si$ w cen trum, "e re ali za cja tych

dzia &a! blo ko wa &a znacz ne su my w bu -

d"e cie. Te raz &a pie my od dech i wi$k sze

pie ni% dze b$ d% kie ro wa ne do dziel nic. 

– Po wsta #o te! w ostat nim cza sie

mo !e do strze ga ne, ale bar dzo sym bo -

licz ne miej sce: oto na te re nie daw nej,

za #o !o nej przez Joh na Ba il do na

na prze #o mie XIX i XX wie ku hu ty,

nie opo dal, a w#a %ci wie w bar dzo bli -

skim s& siedz twie za byt ko we go ko -

%cio #a %w. Jó ze fa w D$ bie po wsta #y
dwa wie !ow ce, wkrót ce po ja wi& sie

ko lej ne dwa, na zy wa ne Si le sia Biz nes

Park. W pierw szej chwi li za uwa !y -

#am, co mnie zbul wer so wa #o, !e no wo -

cze sno%" za s#o ni #a hi sto ri$, ale po

cza sie stwier dzi #am, !e po wsta #o nie -

zwy k#e miej sce. Po dob nie jak nie gdy -

siej sza ko pal nia „Ka to wi ce” sta #a si$
ser cem Mu zeum 'l& skie go, tak na sty -

ku naj star szej dziel ni cy Ka to wic – D$ -
bu i cen trum wy ro s#y su per no wo cze -

sne obiek ty. To jak by hi sto ria mia sta

w gi gan tycz nym skró cie. Nie zwy k#y
jest wi dok wy #a nia j& ce go si$ ko %cio -

#a zza prze szklo nych %cian dwóch

gi gan tycz nych wie !ow ców. 

– Te" je stem zda nia, "e obiek ty te ze

swo j% przy ja zn% ar chi tek tu r%, z ca &% swo -

j% no wo cze sno #ci%, nie wy pie ra j% hi sto -

rii, ale j% przy tu la j%. D%b, mi mo swej po -

nad 750-let niej hi sto rii, nie jest

skan se nem, ale prze cho dzi nie zwy k&e
prze obra "e nie. Rów nie" za spra w% re -

wi ta li za cji i ar chi tek tu ry. Zbu do wa li #my

tam m.in. no wo cze sne cen trum kul tu ry,

s% cie ka we przed si$ wzi$ cia ko mer cyj -

ne. Ta kie re ali za cje wpi su j% si$ w na sz%
fi lo zo fi$ mia sta – no wo cze sne go, in no -

wa cyj ne go, ale sza nu j% ce go tra dy cj$.
Przy po mn$, "e mia sto mia &o rów nie"
swój udzia& w przy wró ce niu #wiet no #ci

ko #cio &o wi na D$ bie w ra mach pro gra -

mu ra to wa nia obiek tów za byt ko wych.

Trze ba pa mi$ ta', "e ko #cio &y, w prze wa -

"a j% cej wi$k szo #ci wy ró" nia j% ce si$
zna ko mi tym sty lem ar chi tek to nicz nym,

na da j% cha rak ter te mu mia stu, s% nie tyl -

ko moc ny mi punk ta mi w kra jo bra zie,

ale bu du j% na sz% to" sa mo#'. 
– Jak Ka to wi ce chc& si$ dzi siaj

pro mo wa"?
– Ostat nio z te le wi zyj n% dwój k% zor -

ga ni zo wa li #my kon cert z oka zji 150-le -

cia mia sta. Ob raz trans mi to wa ny na ca -

&y kraj mia& po ka za', "e Ka to wi ce to ju"
nie mia sto ko mi nów, dy mu i ko pal!, ale

"e to mie ni% cy si$ wie lo barw nym #wia -

t&em, wa" ny punkt na ma pie kra ju, mia -

sto do sko na &ej ar chi tek tu ry, kul tu ry, ar -

ty stów. Mia& te" przy po mnie', jak

ogrom n% dro g$ prze sz&y Ka to wi ce i ja -

kie tu za sz&y zmia ny, jak po pra wi &a si$
ja ko#' "y cia, o czym cz$ sto si$ nie pa -

mi$ ta i upo wszech nia nie praw dzi we

ste reo ty py. Ka to wi ce to te" mia sto zie -

lo ne. Wpraw dzie scep ty ków nie bra ku -

je, ale nie mam po czu cia, "e pie ni% dze

na pro mo cj$ mia sta to pie ni% dze wy rzu -

co ne. Zmia na wi ze run ku pro cen tu je.

Dzi# Stre f$ Kul tu ry z du m% po ka zu je my

bli skim i zna jo mym. Jed no z naj mod niej -

szych miejsc to ta ras wi do ko wy na da -

chu Mi$ dzy na ro do we go Cen trum Kul -

tu ry. Naj d&u" sza &aw ka w mie #cie

przy ci% ga. Ja ka" st%d roz po #cie ra si$ pa -

no ra ma mia sta! Po kry ty tra w% dach

Mi$ dzy na ro do we go Cen trum Kon gre so -

wego jest przy ja zny, za ch$ ca do re lak -

su i do po zo sta nia w tym miej scu. Ale

nie tyl ko tu taj. Mno "% si$ mod ne miej -

sca, klu by, ka wiar nie i re stau ra cje z kli -

ma tem. W Ka to wi cach kon cen tru je si$
"y cie to wa rzy skie m&o dych lu dzi. 

– Pa nie pre zy den cie, !e by mia# kto

prze sia dy wa" na tej #aw ce, uczest ni -

czy" w wiel kich, ma so wych kon cer -

tach, od wie dza" NO SPR i in ne obiek -

ty kul tu ry, po trzeb ni s& lu dzie, któ rzy

ze chc& w nich prze by wa". Czy po -

wsta nie kam pus aka de mic ki, któ ry

b$ dzie s#u !y" stu den tom ka to wic -

kich uczel ni? Ja kie s& je go lo sy, bo

wie le si$ o nim mó wi, no i wi& !e spo -

re na dzie je.

– Szkó& wy" szych w na szym mie #cie

jest bar dzo du "o, liczba stu den tów 

– oko &o 80 ty si$ cy – mó wi sa ma za sie -

bie. Do dzi# do ty ka j% nas kon se kwen -

cje de cy zji po dej mo wa nych przed ’89

ro kiem. Wte dy dba no o ty, by nie

kon cen tro wa' stu den tów w jed nym

miej scu, tym bar dziej w cen trum, bo

stu dent ozna cza& k&o po ty. Pró bo wa no

ich roz pro szy', albo zgru po wa' w jed -

nym miej scu, ale po za cen trum. Tak po -

wsta &y aka de mi ki w po &u dnio wej cz$ -
#ci Ka to wic. Pi$k nie tam, zie lo no

i ci cho, ale stu dent po za j$ ciach za miast

zo sta' w cen trum, wra ca& do aka de mika

i tam sp$ dza& resz t$ cza su. Wa" ne dla

mnie jest, by stu den ci znów by li obec -

ni w cen trum. St%d te" po mys& re wi ta -

li za cji kwar ta &u w ob r$ bie ulic: Paw -

&a – Wod na – Gór ni cza. Ju" bu du je si$
no wy Wy dzia& Ra dia i Te le wi zji Uni -

wer sy te tu (l% skie go. Mia sto po zy sku -

je dzia& ki, by zre ali zo wa' pla ny zwi% -
za ne z po wsta niem kam pu su i na uk%.
Cz$#' grun tów b$ dzie prze zna czo na dla

Wy dzia &u Bio lo gii i Bio ró" no rod no -
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!ci. I je !li Uni wer sy tet "l# ski po zy ska

!rod ki na re ali za cj$ te go przed si$ -
wzi$ cia, mia sto oczy wi !cie po mo %e
w je go bu do wie. Jed nak zna cz# ca

cz$!& kwar ta 'u b$ dzie prze zna czo na

na aka de mi ki czy miesz ka nia dla m'o -

dych na ukow ców. 

– Ka to wi ce mo g! si! te" po chwa li#
kil ko ma wspa nia $y mi obiek ta mi aka -

de mic ki mi, a naj now szy w%ród nich

to bu dy nek Aka de mii Sztuk Pi!k nych

przy uli cy Ra ci bor skiej. 

– Tak, zna ko mi ty obiekt, spe' nia j# cy

wszyst kie po trze by aka de mic kie go !ro -

do wi ska ar ty stycz ne go. Ale, zo sta j#c
przy uczel niach pa( stwo wych, ma my

pra wie w ca 'o !ci od no wio n# Aka de mi$
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, od na wia ne s#
obiek ty Uni wer sy te tu "l# skie go. Ma my

jesz cze in ne no wo cze sne, po wsta 'e
w ci# gu kil ku ostat nich lat bu dyn ki,

w tym wie le ra zy na gra dza na za ar chi -

tek tu r$ Bi blio te ka Aka de mic ka i Cen -

trum In for ma cji Na uko wej – wspól ne

przed si$ wzi$ cie uni wer sy te tów "l# -
skie go i Eko no micz ne go, no wy bu dy -

nek Cen trum No wo cze snych Tech no lo -

gii In for ma tycz nych Uni wer sy te tu

Eko no micz ne go. Od no wio ny jest bu dy -

nek Wy dzia 'u Trans por tu i In %y nie rii

Ma te ria 'o wej i Me ta lur gii Po li tech ni ki

"l# skiej. Nie mo% na za po mi na& o od re -

stau ro wa nym i roz bu do wa nym gma chu

Aka de mii Mu zycz nej. 

– Hen ryk Wa niek w sierp nio wym

wy da niu „&l' ska” (nr 8/2015) po -

wie dzia$, "e nic tak si! nie sta rze je, jak

mo da. I "e Ka to wi ce s' mu je dy nym

zna nym mia stem, w któ rym za byt ków

nie przy by wa, ale uby wa. Nie od no -

si tych s$ów do sy tu acji obec nej mia -

sta, ale do hi sto rii dzie j' cej si!
na prze strze ni 150 lat mia sta, kie dy

to na ro dzi ny mia sta zwi' za ne s'
z nie miec k' eks pan sj' prze my s$o -

w', po tem czas dru giej woj ny %wia -

to wej, wie lo na ro do wo%# lu dzi tu

miesz ka j' cych, po tem czas Sta li no -

gro du, za cie ra nia nie wy god nej prze -

sz$o %ci mia sta, wy bu rza nia cz! %ci za -

bu do wy ryn ku i wpro wa dza nie w to

miej sce no wo cze snych do mów han -

dlo wych, z ko lei po ’89 ro ku – usu wa -

nie te go, co ko ja rzy $o si! z cza sa mi

PRL -u. Pew nie mia$ te" na my %li wy -

bu rze nie daw ne go Pa $a cu &lu bów

czy in ge ren cj! w bry $! dwor ca ko le -

jo we go i po wsta nie – wzo rem in nych

miast – ga le rii han dlo wej na sty ku

dwo rzec – mia sto. Jak po wia da Hen -

ryk Wa niek, nie wia do mo, czy sta ra -

no si! bu do wa# no w' to" sa mo%# mia -

sta, czy tyl ko za cie ra# %la dy

prze sz$o %ci. Jak to jest dzi siaj?

– Wiem, %e wy bu rzo no spo ro pi$k -

nych ka mie nic, ba, znik n$ 'y ca 'e uli ce.

Dzi siaj nie bu rzy my za byt ków, ale sko -

ro chce my mó wi& o przy ja znym mie -

!cie, to nie mo %e to by& mia sto … prze -

ci# gów, a za bu do wa nych, zwar tych

pie rzei, któ re two rz# mia sto. Sta ram si$
s'u cha& ar chi tek tów, a oni mó wi#, %e
przy ja zne mia sto ma wy sta wy, okna

i drzwi otwar te dla prze chod niów, du -

%o !wia t'a, %y cia po pro stu. Ta ka np. Su -

per jed nost ka – pi$k na ar chi tek to nicz nie,

nie zwy k'a, ale czy jest przy ja zna, kie -

dy znaj dzie my si$ obok niej? 

Bar dzo bym chcia', %e by ka% dy, kto

tu miesz ka, móg' po wie dzie&, %e Ka to -

wi ce s# je go mia stem. Wiem, %e wie le

jest do zro bie nia, wie le mo %e de ner wo -

wa&, ale szu kaj my do brych roz wi# za(,
mów my, %e miesz ka my w ka pi tal nym

mie !cie, Je !li my b$ dzie my tak mó wi&,
in ni te% za czn#. Sa mo na rze ka nie ni cze -

go nie zmie nia. 

Mia sto, mó wi#c w prze no !ni, jest t#
d'u g#, przy tul n# 'aw k#, na któ rej mo% -
na sie dzie& bli sko sie bie, roz ma wia&
z przy ja ció' mi, na wet pra co wa&, za pa -

trzy& si$ w mia sto... I lu bi& na niej sie -

dzie&, mie& tu swo je miej sce. 

– Mo "e to tro ch! jest tak, "e na rze -

ka my, ale nie fa ty gu je my si!, "e by co%
zo ba czy#, pój%# na kon cert, zaj rze# tu
czy tam. To tro ch! jest tak, jak z t'
przy s$o wio w' ju" „pu sty ni' kul tu ral -

n'”. Wie lu o niej mó wi, tyl ko gdzie

ona jest…?

– Do cie ra j# do mnie ta kie sy gna 'y
od osób, któ re tu przy je% d%a j#, cho cia% -
by na Tau ron No wa Mu zy ka czy Off

Fe sti val. Py ta j#: o co wam cho dzi? Tu

jest pi$k nie, cie ka wie. I ty le faj nych rze -

czy si$ dzie je. I jest zu pe' nie ina czej ni%
przed la ty. Kto ma do brze mó wi&
o swo im mie !cie, je !li nie je go miesz -

ka( cy – przy ca 'ym zro zu mie niu je go

pro ble mów, któ rych nie bra ku je. Ka to -

wi ce za wsze by 'y mia stem sztu ki i kul -

tu ry. Co tu od ra dza&, trze ba po ka zy wa&
to, co ma my, co si$ tu dzie j$, lu dzi, któ -

rzy two rz# Ka to wi ce. Wi$ cej wy si' ku

trze ba w'o %y& nie tyl ko w pro mo cj$, ale

przede wszyst kim w uczest ni cze nie

w %y ciu mia sta. 

Wie le z tych wy da rze( %y je w'a -

snym %y ciem, nie mu si my wszyst kie go

li czy& i ana li zo wa&. Ka% de wy da rze nie

ma swo je miej sce, swo j# pu blicz no!&.
Jest wy bór. Te% nie cho dzi o to, by ci# -
gle bu do wa& no we obiek ty, ale by te ist -

nie j# ce pre zen to wa 'y do brej al bo naj -

wy% szej ja ko !ci przed si$ wzi$ cia. Do bry

spek takl nie ko( czy si$ na pre mie rze

pe' nej za pro szo nych go !ciu, mu si te%
pó) niej przy ci# ga& wi dzów. I tak mu si

by& we wszyst kich in sty tu cjach kul tu -

ry. Nie wszyst kie wy da rze nia mu sz# by&
wiel kie,. Te ka me ral ne, ni szo we te%
ma j# swo ich od bior ców. Tak po win no

by&. 
– Pan, ja ko ka to wi cza nin, ma ulu -

bio ne miej sca w mie %cie?

– Ta kich miejsc jest wie le – prze cie%
nie tyl ko w cen trum s# knajp ki i in ne mi -

'e, kli ma tycz ne miej sca. Nie wszy scy

mu sz# o nich wie dzie& – na tym te% po -

le ga ich urok. W ka% dej dziel ni cy co!
znaj dzie my. Je !li mi tyl ko czas po -

zwa la, to naj ch$t niej wsia dam na ro wer

i ja d$ do la su. Tras jest spo ro – mo% na

ob je cha& pó' "l# ska, a po dro dze przy -

sta n#&, co! zwie dzi&, gdzie! zje!&.
Praw da co dzien na jest jed nak ta ka, %e
pod d'u gim dniu pra cy, sta ram si$ ka% -
d# wol n# chwi l$ po !wi$ ci& ro dzi nie

i wspól nie sp$ dza& czas – tak %e w na -

szych ulu bio nych miej scach, któ rych nie

zdra dz$ (!miech). 

!
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Katowice 

– zmieniaj!cy si"
krajobraz miasta

Mia sto to !y wy or ga nizm 
zmie nia j" cy si# z bie giem lat. 
S" mia sta, w któ rych zmia ny 

prze bie ga j" stop nio wo, 
pra wie nie zau wa !al nie, 

s" te! in ne, gdzie zmia ny 
po st# pu j" szyb ko, 

a prze mia ny kra jo bra zu 
za uwa !y$ mo! na w okre sie 

kil ku lat. Ka to wi ce na le !" 
do tej ka te go rii szyb ko 

zmie nia j" cych si#. Ta ka jest te!
hi sto ria mia sta roz ra sta j" ce go si# 

dy na micz nie – od ma %ej wio ski 
w po cz"t kach XIX wie ku, 

przez szyb ko roz wi ja j" ce si# 
cen trum prze my s%o we go 

re gio nu, do sto li cy re gio nu po -
prze my s%o we go w XXI wie ku.

Naj wa! niej sze eta py 
roz wo ju mia sta

K
a to wi ce uzy ska !y pra wa miej skie

do pie ro w 1865 ro ku. W 150-let niej

hi sto rii mia !y kil ka okre sów przy spie szo -

ne go roz wo ju. Ka" dy z nich zo sta wi! #la -

dy za zna czo ne w prze strze ni mia sta.

Pierw szy z nich to czas po wsta wa nia no -

wej tkan ki urba ni stycz nej. Zwi$ za ny

z na zwi ska mi Fran za Winc kle ra – w!a -

#ci cie la te re nów, na któ rych po wsta nie

mia sto oraz Frie dri cha Grund man na

i Ri char da Hol ze go – pierw szych w!o -

da rzy i pro jek tan tów mia sta, W wiej skim

kra jo bra zie wy zna cza ne s$ g!ów ne uli -

ce i pla ce no sz$ ce obec nie na zwy: War -

szaw ska, 3 ma ja, Dwor co wa, Ma riac ka,

Ry nek, Plac Wol no #ci. Po wsta j$ neo sty -

lo we ka mie ni ce o bo ga tych ele wa cjach

na #la du j$ cych hi sto rycz ne po rz$d ki ar -
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chi tek to nicz ne. Rów no le gle do li nii ko -

le jo wej i w s! siedz twie dwor ca po -

wsta je no we mia sto. Roz wi ja si" ono

wy ko rzy stu j!c po #o $e nie na skrzy $o wa -

niu naj wa$ niej szych li nii ko le jo wych 

– ko lei war szaw sko -wie de% skiej i ko lei

#! cz! cej Ber lin, Wro c#aw z Kra ko wem

i Lwo wem. Jak za uwa $y# przed la ty wy -

bit ny urba ni sta i ar chi tekt kra jo bra zu,

nie $y j! cy ju$ prof. Ja nusz Bog da now -

ski, ta naj star sza cz"&' mia sta mo $e by'
na zy wa na „ka to wic k! sta rów k!”. 

Dru gi okres przy spie szo ne go roz wo -

ju na st! pi# w la tach 1922 – 1939. Ka to -

wi ce po po wsta niach i ple bi scy cie zna -

la z#y si" w gra ni cach od ro dzo nej

Rzecz po spo li tej. Naj wa$ niej sze przed -

si" wzi" cie te go cza su to bu do wa no wej

dziel ni cy na po #u dnie od li nii ko le jo wej

z gma cha mi ad mi ni stra cji re gio nal nej

i mo der ni stycz nej za bu do wy miesz ka nio -

wej dla urz"d ni ków wo je wódz twa &l! -
skie go To czas ów cze sne go wo je wo dy

&l! skie go Mi cha #a Gra $y% skie go i za s#u -

ga po li ty ki in we sty cyj nej na Gór nym (l! -
sku wspie ra nej przez spe cjal ny fun dusz

na zy wa ny Skar bem (l! skim. W tym

krót kim, kil ku na sto let nim okre sie po -

wsta #y dzie #a ar chi tek tu ry two rz! ce dzi&
naj le piej za cho wa ny w Pol sce zbiór

awan gar do wej ar chi tek tu ry mi" dzy wo -

jen ne go mo der ni zmu. Po wsta #y dzie #a
wy bit ne ta kie jak: naj wi"k szy wów czas

w Pol sce gmach u$y tecz no &ci pu blicz -

nej – bu dy nek Urz" du Wo je wódz kie go

i Sej mu (l! skie go przy ul. Ja giel lo% skiej

(ar chi tek ci: K. Wy czy% ski, L. Woj tycz -

ko, S. )e le% ski, P. Jur kie wicz), Urz!d
Skar bo wy przy ul. )wir ki i Wi gu ry (ar -

chi tek ci: T. Ko z#ow ski, S. Bry #a) – naj -

wy$ szy wów czas w Pol sce bu dy nek

o no wo cze snej kon struk cji sta lo wej,

Dom O&wia to wy przy ul. Fran cu skiej

(obec nie Bi blio te ka (l! ska, ar chi tek ci: S.

Ta be% ski i J. Ry bic ki), (l! skie Tech nicz -

ne Za k#a dy Na uko we przy ul. Kra si% skie -

go (ar chi tek ci: J. Do brzy% ska, Z. *o bo -

da), licz ne ban ki i do my miesz kal ne dla

urz"d ni ków. Roz po cz" to tak $e bu do w"
ka to wic kiej Ar chi ka te dry przy ul. Po -

wsta% ców (ar chi tek ci: F. M! czy% ski, Z.

Gaw lik). Am bit nej roz bu do wie mia sta

sprzy ja #a po li tycz na i go spo dar cza ry wa -

li za cja Pol ski i Nie miec po obu stro nach

gra ni cy po dzie lo ne go Gór ne go (l! ska.

S#usz nie Ka to wi ce zy ska #y wów czas

s#a w" no wo cze sne go mia sta po rów ny wa -

ne go dy na mi k! roz wo ju i no wo cze sno -

&ci! do miast Ame ry ki Pó# noc nej. Ko lej -

ny wy bit ny obiekt, w s! siedz twie Urz" du

Wo je wódz kie go, pro jek to wa ny przez

Ka ro la Schay era bu dy nek Mu zeum (l! -
skie go nie zo sta# uko% czo ny przed wy -

bu chem woj ny w 1939 ro ku. Ten spe# nia -

j! cy naj now sze wy ma ga nia ów cze snych

mu ze al ni ków bu dy nek, de cy zj! oku pa -

cyj nych w#adz nie miec kich wy bu rzo no

pod ko niec woj ny. 

Trze ci okres roz wo ju Ka to wic przy pa -

da na la ta 60. i 70. XX. wie ku. Zwi! za -

ny jest z dzia #al no &ci! wo je wo dy Je rze -

go Zi"t ka. Po wsta #o wów czas no we

cen trum mia sta na osi ów cze snej alei Ar -

mii Czer wo nej (obec nie alei Woj cie cha

Kor fan te go). By #o ono wów czas je dy nym

o tej ska li i cha rak te rze ze spo #em urba ni -

stycz nym w Pol sce. Pa mi!t ka mi tych

cza sów s! zna na i roz po zna wal na ja ko

sym bol mia sta ha la wi do wi sko wo -spor -

to wa Spodek, su per jed nost ka miesz kal -

na Mrów ko wiec i po mnik Po wsta% (l! -
skich przy Ron dzie. Przy Ryn ku po wsta #y
dwa no wo cze sne jak na te cza sy do my to -

wa ro we Ze nit i Skar bek. Roz wi ja #a si"
pó# noc na dziel ni ca – Ko szut ka. Po wsta -

#y no we dziel ni ce miesz ka nio we osie dle

Ty si!c le cia, osie dle Pa de rew skie go i dziel -

ni ce aka de mic kie Uni wer sy te tu (l! skie -

go i (l! skiej Aka de mii Me dycz nej. Wie -

le z nich za s#u gu je na ochro n" ja ko

war to &cio we dzie #a po wo jen ne go mo -

der ni zmu. Nie któ re obiek ty, jak wie $o -

wiec DOKP przy Ron dzie, ze wzgl" du

Katowice, lata 30. XX w.
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na zu !y cie tech nicz ne s" dzi# wy bu rza ne.

Nie ist nie j" ju!: dwo rzec PKP, bu dyn ki

pa $a cu #lu bów i do mu han dlo we go two -

rz" ce cz%#& za $o !e nia urba ni stycz ne go

cen trum z lat 70. Szko da, !e ja ko „'le uro -

dzo ne” w cza sach re al ne go so cja li zmu nie

mia $y sku tecz nych obro( ców. 

Czwar ty okres roz wo ju mia sta to la -

ta po ro ku 1990. Prze mia na mia sta

roz po cz% $a si% od prze bu do wy uk$a du

ko mu ni ka cyj ne go, bu do wy Dro go -

wej Tra sy )red ni co wej two rz" cej ko -

mu ni ka cyj ny szkie let miast i ko nur ba -

cji, któ rej Ka to wi ce s" cen tral nym

o#rod kiem. Rów no le gle do niej wy bu -

do wa no au to stra d% A4. W po bli !u
tras ko mu ni ka cyj nych po wsta $y wiel -

ko po wierzch nio we cen tra han dlo we.

Pierw szy hi per mar ket to Trzy Sta wy

przy au to stra dzie A -4 oraz naj wi%k sze

wów czas no we cen trum han dlo we Si -

le sia Ci ty Cen ter przy ul. Cho rzow -

skiej. Wy bu do wa no je na te re nie zli -

kwi do wa nej ko pal ni Kle ofas. Cz%#&
bu dyn ków daw nej ko pal ni uda $o si%
ada pto wa&. Wcho dz" one w sk$ad te -

go wiel kie go cen trum i s" je go do brze

roz po zna wal n" cz% #ci" na da j" c" mu

in dy wi du al ny wy raz. Skut kiem bu do -

wy hi per mar ke tów by $o zu bo !e nie

i za nie dba nie sta re go cen trum mia sta.

Po dob nie jak sta $o si% to w in nych

mia stach, wiel ko po wierzch nio we cen -

tra „wy ssa $y” klien tów z „ka to wic kiej

sta rów ki”. Dla wie lu miesz ka( ców

sta $y si% no wy mi, atrak cyj ny mi prze -

strze nia mi pu blicz ny mi za st% pu j" cy -

mi sta re cen trum. Oprócz wy mie nio -

nych po wy !ej wiel kich ze spo $ów

han dlo wych, w pla nie mia sta po ja wi -

$o si% kil ka no wych cen trów ad mi ni -

stra cyj nych i kul tu ral nych: – plac

Ra dy Eu ro py, Cho rzow ska 50, Stre fa

Kul tu ry. 

Na prze bu do wa nym, dwu po zio mo wym

Ron dzie po wsta $a ga le ria wy sta wo -

wa – „Oko Mia sta” o nie co dzien nej sta -

lo wo -szkla nej kon struk cji. Nie da le ko 

sta n"$ naj wy! szy w re gio nie, po nad 140-

me tro wy wie !o wiec Al tus miesz cz" cy

funk cje han dlo we, kul tu ral ne i ho te lo we.

W po bli !u zbu do wa no im po nu j" ce cen -

trum ad mi ni stra cyj no-han dlo we Cho -

rzow ska 50 z wi docz ny mi mo ty wa mi 

ar chi tek tu ry ma ry ni stycz nej. Bu dy nek

przy po mi na j" cy wiel ki trans atlan tyk za -

pro jek to wa ny zo sta$ przez ar chi tek tów

z Po mo rza. Na wschód od ul. Fran cu skiej,

przy pla cu Ra dy Eu ro py wy $o ni $o si% no -

we cen trum z gma chem Bi blio te ki )l" -
skiej, ban ka mi PKO i BRE. W po bli !u 

po wsta$ mo nu men tal ny gmach S" du Okr% -
go we go, no we bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne

z du !ym o#rod kiem IBM. 

Ostat ni okres roz wo ju przy pa da na la ta

pre zy den tu ry Pio tra Uszo ka. Naj wi%k szym

wy da rze niem tych lat, zmie nia j" cym nie tyl -

ko ar chi tek to nicz ny kra jo braz mia sta, 

ale tak !e je go ob raz men tal ny, jest ka to wic -

ka Stre fa Kul tu ry. Na te re nie daw nej ko pal -

ni „Ka to wice”, na wschód od Spodka, po -

wsta $y w wy ni ku mi% dzy na ro do wych

kon kur sów spek ta ku lar ne obiek ty: no we 

Mu zeum )l" skie, sie dzi ba NO SPR 

– Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol -

skie go Ra dia. Wraz ze Spodkiem i no wym

Mi% dzy na ro do wym Cen trum Wy sta wo -

wo-Kon fe ren cyj nym two rz" one „o# kul tu -

ry” – ze spó$ bu dyn ków dla dzia $al no #ci kul -

tu ral nej, spor to wej i kon fe ren cyj nej, nie

ma j" cy ana lo gii w !ad nym z pol skich

miast. Ka! dy z tych obiek tów jest wy bit nym

dzie $em ar chi tek tu ry wspó$ cze snej, a NO -

SPR dzi% ki wy j"t ko wej ja ko #ci aku stycz -

nej wiel kiej sa li kon cer to wej na 1800

miejsc ro bi mi% dzy na ro do w" ka rie r%. Ze

wzgl% du na ska l% obiek tów i ja ko#& prze -

strzen nych roz wi" za(, s$usz nie s" obec nie

du m" miesz ka( ców i w$adz mia sta. Wo kó$
tych obiek tów po wsta $a atrak cyj na prze -

strze( pu blicz na – miej sce spa ce rów wie -

lu miesz ka( ców mia sta. Dzi% ki tym in we -

sty cjom, war to #ci oko $o mi liar da z$o tych,

Ka to wi ce sta $y si% wa! nym o#rod kiem fe -

sti wa li mu zycz nych o kra jo wym i eu ro pej -

skim zna cze niu. Po pra wia si% wi ze ru nek

mia sta. Jest ono po strze ga ne ju! nie tyl ko

ja ko cen tral ny o#ro dek gór nic twa i ci%! kie -

go prze my s$u, ale tak !e ja ko miej sce wie -

lu wy da rze( kul tu ral nych, mia sto wy! szych

uczel ni i jak chcie li by #my, mia stem no wo -

cze sne go prze my s$u. Do brym uzu pe$ nie -

niem Stre fy Kul tu ry by$ by no wy te atr

o kil ku  sce nach. Wy bu do wa ny przy Ryn -

ku w 1901 ro ku Te atr im. Sta ni s$a wa Wy -

spia( skie go ma swój urok, jed nak je go ka -

me ral ne wn% trza nie przy sta j" do ska li

mia sta, je go aspi ra cji i wspó$ cze snych po -

trzeb. Na ko lej n", wiel ka in we sty cj% na te -

re nie daw nej ko pal ni po zo sta nie nam chy -

ba jed nak po cze ka& kil ka lat.

Rynek i okolice

W
cza sie d$u giej pre zy den tu ry Pio tra

Uszo ka, po wie lu la tach dys ku sji

i prze pro wa dze niu kil ku kon kur sów ar chi -

tek to nicz nych, przy st" pio no do prze bu -

do wy Ryn ku – cen tral nej prze strze ni pu -

blicz nej Ka to wic. Daw ny Ry nek, któ ry

od wie lu lat funk cjo nu je przede wszyst -

kim ja ko tram wa jo wy w% ze$ ko mu ni ka -

cyj ny, jest w trak cie no we go za go spo da -

ro wa nia. Trud no o jed no znacz n" oce n% tej

prze bu do wy „sa lo nu mia sta” po nie wa!
prac jesz cze nie uko( czo no. Ja kie b% dzie

no we za go spo da ro wa nie tej cz% #ci mia -

sta, zo ba czy my w ca $o #ci za kil ka mie si% -
cy. Jed nak ju! dzi siaj wi da&, !e na no wym

Ryn ku zre zy gno wa no z utwo rze nia cen -

tral ne go pla cu mia sta o cha rak te rze re pre -

zen ta cyj nym ja ko miej sca spo tka( i ma -

so wych im prez. Pro jek tan ci no we go

za go spo da ro wa nia Ryn ku zde cy do wa li

si% na umiesz cze nie w tym miej scu tak

wie lu ele men tów ma $ej i wi%k szej ar chi -

Budynek NOSPR

Plac im. Wojciecha Kilara
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tek tu ry, jak by chcie li spe! ni" wszyst kie #y -

cze nia, na wet te sprzecz ne i wza jem nie nie

pa su j$ ce do sie bie. 

Na dal sze de cy zje i pra ce kon ser wa tor -

sko – bu dow la ne cze ka s$ sied nia uli ca

Dwor co wa. W jej po !u dnio wej pie rzei ura -

to wa no i przy wró co no %wiet no%" ho te lu

Mo no pol. Po zo sta !a cz&%", z za byt ko wym

dwor cem w sty lu wie de' skiej se ce sji, jest

obec nie za nie dba na i w ni czym nie przy -

po mi na pocz tów ko wych wi do ków z po -

cz$t ku XX wie ku, kie dy to Ka to wi ce na -

zy wa ne by !y „ma !ym Pa ry #em”. We d!ug

prze ka zów w przed wo jen nej pra sie, przy -

je# d#a !o si& tu z Kra ko wa a na wet z War -

sza wy na za ku py w ele ganc kich skle pach.

Sta ry dwo rzec pil nie po trze bu je no we go

w!a %ci cie la. Obec ny, pry wat ny w!a %ci ciel

nie jest w sta nie za pew ni" je go re wi ta li -

za cji. Mo #e naj le piej by !o by gdy by zo sta!
wy ku pio ny przez w!a dze mia sta? Trze ba

mie" na dzie j&, #e ten sto j$ cy w cen trum

mia sta bu dy nek b& dzie mia! wi& cej szcz& -
%cia ni# wy bu rzo ny przed kil ku la ty no -

wy dwo rzec z lat 60. XX wie ku. Ten na -

le #$ cy do PKP bu dy nek, przez wie lu

uzna wa ny by! za wy bit ne dzie !o po wo jen -

ne go mo der ni zmu. Nie uda !o si& go

obro ni" mi mo licz nych pro te stów nie tyl -

ko miesz ka' ców Ka to wic, ale tak #e ape li

wy st& pu j$ cych w je go obro nie lu dzi kul -

tu ry z wie lu kra jów. Na miej scu dwor ca

po wsta !a ga le ria han dlo wa za wie ra j$ ca

zre kon stru owa ny frag ment po przed niej

bu dow li. Ga le ria Ka to wic ka przyj mu je si&
stop nio wo w hi sto rycz nej tkan ce urba ni -

stycz nej mia sta, o#y wia j$c j$ na no wo.

Miesz ka' cy do ce nia j$ jej ele ganc kie

wn& trza i mo# li wo%" ko rzy sta nia z kil ku -

set miejsc par kin go wych w pod ziem nych

kon dy gna cjach. Na dru gim ko' cu ul.

Sta wo wej, na miej scu przed wo jen ne go

Su per sa mu o no wa tor skiej wów czas kon -

struk cji ze spa wa nych ram sta lo wych, po -

wsta je no wa ga le ria han dlo wa o tej 

sa mej na zwie. Ga le ria ta, jak i wspo mnia -

na po przed nio Ga le ria Ka to wic ka wy da -

j$ si& try um fem in sta la cji wen ty la cyj no-

kli ma ty za cyj nych umiesz czo nych na ich

da chach. Pl$ ta ni ny rur i agre ga tów wi -

docz ne s$ z ro# nych kie run ków i sku tecz -

nie za ciem nia j$ ar chi tek to nicz n$ my%l
pro jek tan tów ele wa cji tych obiek tów.

Z ul. Mi ko !ow skiej wi docz ny jest szcze -

gól nie do tkli wie dy so nans po mi& dzy

tech ni k$ wen ty la cyj n$ na da chu no wej ga -

le rii a fa sa da mi hi sto ry zu j$ cych ka mie nic

%ród mie %cia. 

Nowoczesno!" 
w historycznym krajobrazie
przemys#owego regionu

N
aj wi&k sze zmia ny w kra jo bra zie Ka to -

wic i in nych miast ko nur ba cji spo wo -

do wa ne s$ bu do w$ no wych tras ko mu ni ka -

cyj nych. Wy kszta! co ne w po przed nich

de ka dach struk tu ry urba ni stycz ne prze ci& -
te zo sta !y no wy mi ar te ria mi nie zb&d ny mi dla

funk cjo no wa nia mia sta i ca !e go re gio nu. Ich

prze bieg w g& sto za bu do wa nej struk tu rze

urba ni stycz nej za sad ni czo zmie ni! ob raz %l$ -
skich miast. Two rz$ one obec nie je go no wy,

wspó! cze sny ob raz. Prze bu do wa mia sta

i ca !e go Re gio nu jest nie zb&d na i po #$ da na

przez miesz ka' ców. Zmia ny struk tu ry go -

spo dar czej, z gór ni czo – prze my s!o we go

na re gion na uki i no wo cze snych tech no lo -

gii po wo du j$, #e za my ka ne s$ sta re, cz& sto
za byt ko we za k!a dy pra cy. Wraz z ni mi za -

mie ra j$ tra dy cyj ne osie dla ro bot ni cze. Wie -

#e wy ci$ go we ko pal', ko mi ny fa bryk,

wiel kie pie ce wraz z fa mi lo ka mi z czer wo -

nej ce g!y two rz$ spe cy ficz ny, roz po zna wal -

ny kra jo braz prze my s!o wy „czar ne go” Gór -

ne go (l$ ska. Tak #e w Ka to wi cach wi da"
za ni ka nie te go tra dy cyj ne go kra jo bra zu.

Cz&%" z nich uda je si& ura to wa" znaj du j$c
no wych u#yt kow ni ków lub wmon to wu j$c
je w no we in we sty cje jak w no wym Mu -

zeum (l$ skim czy cen trum han dlo wym Si -

le sia. Jed nak nie któ re za k!a dy prze my s!o we

i sta re do my zni ka j$ z dnia na dzie'. Przy -

k!a da mi mo g$ by" nie ist nie j$ ca ju#, za po -

mnia na Ko lo nia Aman da w po !u dnio wo-

wschod niej cz& %ci mia sta, fa bry ka Con cor dia

przy ul. So kol skiej, osie dle ro bot ni cze hu -

ty Fer rum przy ul. Mar cin kow skie go.

Przed kil ku la ty znik n& !a za byt ko wa ha la pie -

ców de sty la cyj nych daw nej hu ty Si le sia

na We! now cu. Sta re ro bot ni cze dziel ni ce,

two rz$ ce swo isty ob raz „czar ne go (l$ ska”,

stop nio wo za mie ra j$. Wich miej sce po wsta -

j$ no we osie dla, cen tra han dlo we, cza sem

no we za k!a dy pro duk cyj ne o uni wer sal nej,

zu ni for mi zo wa nej ar chi tek tu rze. Tra dy cyj -

na, cha rak te ry stycz na ar chi tek tu ra re gio nu

za st& po wa na jest naj cz& %ciej ar chi tek tu r$ b& -
d$ c$ wy ra zem no wo cze sno %ci, lecz po -

wie la j$ c$ %wia to we wzo ry. Na tym tle war -

to za uwa #y" no we ka to wic kie re ali za cje

na wi$ zu j$ ce do tra dy cyj nej, re gio nal nej ar -

chi tek tu ry. Na le #y do nich no wa sa la kon -

cer to wa ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej

„Sym fo nia” o ele wa cjach z czer wo ne go klin -

kie ru. In spi ra cj& „fa mi lo ko wy mi” osie dla -

mi ro bot ni czy mi mo# na za uwa #y" tak #e
w bu dyn ku NO SPR -u, czy ze spo le miesz -

ka nio wym w Ka to wi cach – Byt ko wie. In -

ten syw na w ostat nich la tach prze bu do wa in -

fra struk tu ry dro go wej, no we in we sty cje

prze my s!o we zmie nia j$ cha rak ter re gio nu.

Pod wp!y wem cy wi li za cyj nych prze mian

kra jo braz kul tu ro wy Gór ne go (l$ ska zmie -

nia si&. Cho dzi o to, aby w po go ni za no wo -

cze sno %ci$, do ko nu j$c nie zb&d nej prze bu -

do wy, za cho wa" naj wa# niej sze ele men ty

je go gór ni czej i wiel ko prze my s!o wej prze -

sz!o %ci. Naj cen niej sze bu dow le i frag men -

ty daw nej tkan ki urba ni stycz nej sta no wi$
wa# n$ cz&%" re gio nal nej to# sa mo %ci. Szcze -

gól nie wa# ne s$ te, któ re s$ swo iste, wy ró# -
nia j$ ce nas po %ród in nych. Na le #$ do nich

ze spo !y ar chi tek tu ry po prze my s!o wej i po -

wi$ za ne z ni mi osie dla ro bot ni cze. Je %li to
tyl ko mo# li we, na le #y wkom po no wa" je

w no we in we sty cje. War to tak #e pa mi& ta",
#e Ka to wi ce, jak ca !y re gion, po wsta wa !y
na sty ku ró# nych kul tur i kon fe sji. Bio r$c
pod uwa g&, #e %la dy wa# nych na tym te re -

nie kul tur nie miec kiej i #y dow skiej za cie -

ra czas, war to usza no wa" w kra jo bra zie mia -

sta, (od pra wie stu lat b& d$ ce go w gra ni cach

Pol ski), to co jesz cze po zo sta !o po tych nie -

ist nie j$ cych ju# spo !ecz no %ciach. 

Spe cy fi k$ kra jo bra zu Ka to wic, a tak #e
in nych miast ko nur ba cji ka to wic kiej, jest

prze ni ka nie si& war to %cio wej ar chi tek tu ry

z ró# nych epok. Wspó! ist nie j$ one obok sie -

bie, pro wa dz$ „dia log” sty lów i mi nio nych

mód ar chi tek to nicz nych. Na wet te „)le uro -

dzo ne” w cza sach re al ne go so cja li zmu

za s!u gu j$ na ochro n& ja ko war to %cio we

dzie !a swo je go cza su – po wo jen ne go mo -

der ni zmu. Naj now sze obiek ty, wspól nie

z bu dyn ka mi z po przed nich epok two rz$
zró# ni co wa ny, wie lo sty lo wy zbiór ar chi tek -

tu ry – cen ne con ti nu um w prze strze ni

kul tu ro wej re gio nu. Na le #y za uwa #y", #e
po wsta j$ ce w Ka to wi cach daw ne bu dyn -

ki i ze spo !y urba ni stycz ne za wsze re pre zen -

to wa !y ak tu al ne w da nym cza sie tren dy ar -

ty stycz ne, no we mo# li wo %ci tech nicz ne

i ma te ria !o we. Zgod ne by !y z naj now szy -

mi pr$ da mi ar chi tek tu ry. Tak jest i dzi siaj.

Je #e li praw d$ jest, #e kra jo braz mia sta jest

do brym wska) ni kiem je go spo !ecz nej i go -

spo dar czej sy tu acji, to obec ny ob raz mia -

sta %wiad czy o je go do brym sta nie. Jest tak -

#e za po wie dzi$ po my%l nej przy sz!o %ci

ca !e go re gio nu. Wi docz ne w Ka to wi cach

zmia ny s$ cz& %ci$ pro ce su urba ni stycz nej

od no wy miast. Jest on nie zb&d ny dla po -

pra wy ja ko %ci #y cia miesz ka' ców i two rze -

nia do bre go wi ze run ku Gór ne go (l$ ska.

!

An drzej Grzy bow ski, dr In#. arch.,

pro fe sor w Wy# szej Szko le Tech nicz nej

w Ka to wi cach, ar chi tekt i urba ni sta. Zaj -

mu je si& pro jek to wa niem miesz kal nic twa,

prze strze ni pu blicz nych i po mni ków, tak -

#e stu dia mi re gio nal ny mi i dzie dzic twem

kul tu ro wym Gór ne go (l$ ska. Obec nie jest

rek to rem WST w Ka to wi cach.Galeria Katowicka
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Koty z ulicy Ko!ciuszki

W
oj ciech Ki lar zwyk! mó wi", #e to nie ko ty miesz ka j$ z nim,

ale on ma swój k$t przy ko tach. Te ta jem ni cze zwie rz$t ka,

uzna wa ne w sta ro #yt no %ci za bo gów, zo sta !y udo mo wio ne po -

nad 9500 lat te mu. Jed nak do dzi% w nie prze wi dzia nym roz chy -

le niu pyszcz ka z brzy tw$ z$b ków, w na g!ym krzy ku przy po mi -

na j$ cym wy cie hie ny, po ka zu j$ na co by !o sta" ich przod ków.

Pierw szym do wo dem na oswo je nie te go zwie rz& cia by! grób m&# -
czy zny z ko tem od kry ty na Cy prze oko !o 7500 r. p.n.e. Pan Woj -

ciech te# oswa ja! bez pa' skie, przy cho dz$ ce do nie go z oko li cy, by

na sy ci" g!ód. Ale prze cie# nie dba! tyl ko o na pe! nia nie ich

brzusz ków. Mu sia !a go fa scy no wa" ich skry wa na dzi ko%", nie ziem -

ska moc ostrych pa zur ków ukry tych pod nie win nym fu ter kiem. 

Kie dy% w przy p!y wie do bre go hu mo ru kom po zy tor po pro wa -

dzi! mnie na oszklo n$ we ran d& swo je go do mu przy ul. Ko %ciusz -

ki 165 w Ka to wi cach i po ka za! ukry te ko cie kró le stwo. Oczy mu

si& %mia !y od mo men tu kie dy wsta! z fo te la i zde cy do wa!, #e przej -

dzie my w in ne miej sce do mu. Przed wyj %ciem do ogro du

na pod !o dze le #a !y kar to ny z ba te ria mi whi ska sów i ko cich jo -

gur tów przy go to wa nych na ko lej ny ty dzie'. Sta !am si& %wiad -

kiem ry tu a!u kar mie nia – naj pierw po pa trzy! na nie przez okno,

a do pie ro po tem uchy li! drzwi, #e by wpu %ci" do %rod ka. We sz!y
jak do sie bie, po dro dze de li kat nie ocie ra j$c si& na przy wi ta nie

o je go no gi i od da !y si& po spiesz ne mu je dze niu. Wi da" by !o ich

w$ sy po ru sza j$ ce si& jak dru ty w r& kach dzier ga j$ cej swe ter. Mo -

g!y tych swe trów zro bi" kil ka, a kom po zy tor jak by chc$c je do te -

go za ch& ci", z ra do %ci$ uzu pe! nia! pu sto sze j$ ce mi secz ki. 

– Wi dzi pa ni, jak mnie zo ba cz$, od ra zu chce im si& je%" – pa -

trzy! z u%mie chem na gro mad k&. Ob ja %ni!, kto ze stad ka miesz ka

w ogro dzie ju# ja ki% czas, a kto ko rzy sta z je go kuch ni go %cin nie.

Z o#y wie niem opo wia da! o nie #y j$ cej ju# kot ce ko cha j$ cej swo -

ich pa' stwa czy li je go i #o n& mi !o %ci$ bez in te re sow n$ i pe! n$ eks -

pre sji. Kie dy sie dz$c na da chu wi dzia !a, #e wra ca j$ z ko %cio !a, eks -

pre so wo, cze pia j$c si& %cia ny jak wir tu oz kla wi szy pia ni na,

zbie ga !a na dó!, #e by po wi ta" ich przed drzwia mi. Jej fot k& mia!
usta wio n$ na biur ku w pra cow ni i wi da" by !o, #e kie dy za trzy mu -

je na niej spoj rze nie mo men tal nie roz pro mie nia mu si& twarz. Ko -

ty by !y sta !y mi do mow ni ka mi Ki la rów. Pie %ci !y ich d!o nie, spo -

dzie wa j$c si& od wza jem nio nej czu !o %ci, !a si !y si& do nóg

z nie ziem skim od da niem. Ale te# znie nac ka z po !u dnio we go bie -

gu na cie p!ych uczu" po tra fi !y si& prze nie%" na bie gun po lar ny. Dys -

kret nie zni ka !y nie tyl ko w tu ne lach no cy, ale i dni, zo sta wia j$c pu -

ste mi ski i li sty z k!acz ków sier %ci nie do od czy ta nia na dy wa nie.

W te dni nie obec no %ci tyl ko pan Woj ciech mu sia! wi dzie" za gad -

ko wy u%miech któ re go% z nich, roz %wie tla j$ cy na chwi l& ocze ki -

wa nie na po wrót. Daw no czy ta! Ali cj! w Kra inie Cza rów Le wi -

sa Car rol la, ale za pa mi& ta! so bie nie zwy k!e go Ko ta z Che shi re i je go

nie zwy k!e sztucz ki, spra wia j$ ce, #e nie da !o si& o nim za po mnie". 
– Dla nie go naj wi&k sz$ fraj d$ by !o wyj %cie do oran #e rii i szy -

ko wa nie je dze nia ko tom – opo wia da Woj ciech Kra jew -

ski. – I ten mo ment kie dy ki cia mu si& otar !a o no gi. „Ko ty wie -

dz$, #e kie dy% w Egip cie by !y bo ga mi, nie za po mnia !y
te go” – po wta rza! z u%mie chem. 

Sza no wa! i chro ni! ko ty, ale i in ne zwie rz& ta, dla te go pro -

te sto wa! kie dy kto% wy ra #a! si& o nich z lek ce wa #e niem:

– Lu dzie po tra fi$ mó wi" „Ach to tyl ko kot ki, pie ski, #ab -

ki” i od pusz cza j$ so bie tro sk& o nie. A to prze cie# na si bra -

cia mniej si. 

Przy po mi na!, #e w bud dy zmie od da wa no sza cu nek ko tom.

– Mam przed oczy ma ta ki ob raz z opo wie %ci o Ma ho me cie,

jak to je go kot Mu ez za za sn$! na r& ka wie je go sza ty, a on, #e -

by go nie bu dzi", ob ci$! jej r& kaw – pan Woj ciech te# z pew -

no %ci$ da! by so bie od ci$" ka wa !ek ko szu li, #e by nie obu dzi"
%pi$ ce go na niej ko ta. Nie lu bi! kie dy kto% mó wi! przy nim, #e
pies czy kot zdech!. 

– On zmar! – po pra wia! in ter lo ku to ra. – Prze cie# to s$ na -

si bra cia mniej si.

– Kie dy ja d$c mi ja li %my roz je cha ne go na jezd ni ko ta czy pta -

ka, on to prze #y wa! – wspo mi na Woj ciech Kra jew ski. – Uwa #a!,
#e sta !a si& tra ge dia. Trud no so bie wy obra zi", #e wcze %niej je( -
dzi! ogl$ da" cor ri d& i pa trzy! jak by ki umie ra j$ na oczach t!u mu. 

– Wsty dz& si& przy zna" do tam tych upodo ba' – po wie dzia!
mi. – Dzi% wi dz&, #e tak sa mo po trze bo wa !y po mo cy jak mo -

je ko ty. 

– Pa mi& tam, ja k$ tra ge die prze #y wa li nie d!u go po tem jak si&
po zna li %my. Wte dy od cho dzi !a pierw sza ich ki cia. Nie by !o mo -

wy o u%pie niu, z od da niem opie ko wa li si& ni$ do ko' ca. 

Co go po ci$ ga !o go tak w ko tach? Mo #e mi !o%" i od da nie,

któ re ofia ro wa !y w!a %ci cie lom bez do po mi na nia si& o wza jem -

no%"? Ale te# ja kie% po kre wie' stwo na tu ry, bo prze cie# sk$d%
si& wzi& !y po wie dze nia, #e kto% swo im cha rak te rem czy wy -

gl$ dem przy po mi na da ne zwie rz&. 
– Mia! na tu r& ko ta – uwa #a Krzysz tof Za nus si. – Trosz k& nar -

cy stycz ny, skrom ny, wy co fa ny, znie nac ka od kry wa j$ cy ca !y
swój urok. To by! %wia do my kry tyk ko ciej na tu ry, któ ry jed -

no cze %nie na praw d& ko cha! ko ty.

– Za czy na! #y" no c$ jak je go pod opiecz ni – opo wia da El# -
bie ta Gro chol ska -Za nus si, #o na re #y se ra. Wie, co mó wi, bo sa -

ma ma osiem przy gar ni& tych z uli cy la bra do rów i dwa ko -

ty. – Mrok, ci sza i sa mot no%" by !y mu po trzeb ne, #e by

kom po no wa". 
– Naj lep sze po my s!y przy cho dz$ mi do g!o wy ko !o pó! no -

cy – opo wia da! pan Woj ciech. – Wi&k szo%" lu dzi %pi, a ja mam

wte dy stu pro cen to wy spo kój i pra cu j&. )o na na czas je go in -

ten syw nej pra cy wy pro wa dza !a si& do ro dzi ny miesz ka j$ cej

przy ul. Rey mon ta w Ka to wi cach, a on zo sta wa! sam i w& dro -

wa! w re jo ny, któ re nie mo g!y si& przy %ni" %mier tel ni kom. Do -

pie ro pó( niej wszyst ko si& wy ja %nia !o na za pi sa nych czar no

na bia !ym kar tach par ty tur. 

Takie 

pi!kne "ycie
BARBARA GRUSZKA-ZYCH

Barbara i Wojciech Kilarowie
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Ko ty przez la ta by !y obec ne w do mu Ki la rów re al nie, ale te"
zo sta !y utrwa lo ne na ob ra zach i na wy szy wa nych po dusz kach
z ich wi ze run ka mi, któ ry mi za rzu co ne by !y ka na py. Kie dy za -
py ta !am jak wy obra "a so bie nie bo od po wie dzia!, "e wy da je mu
si# miej scem spo tka nia, tak "e z ko ta mi:

– Cie sz# si#, "e zo ba cz# si# tam z na szy mi ko ta mi. Z czar -
nym, na ma lo wa nym przez Je rze go Du d# -Gra cza, „Bam bi -
kiem” – uko cha nym dia b!em w ko ciej skó rze. I dru g$ kot k$,
któ ra by !a z na mi 10 lat – praw dzi wym anio !em. Na zy wa li %my
j$ z "o n$ „Pup ci$”, al bo „Hil d$”, bo ko ja rzy !a nam si# z za -
"yw n$ %l$ sk$ go spo dy ni$, któ ra lu bi opie ra& si# na pa ra pe cie
okien nym i pa trze& na uli c#. Czar ne go ko ta do sta li od ko go%
z ro dzi ny. No si! imi# Bam buk, wzi# te od na zwi ska afry ka' -
skie go bie ga cza, bo by! tak jak on zwin ny i spr# "y sty. Ale, "e -
by nie ob ra "a& ni czy ich uczu& Ki la ro wie zmie ni li je na „Bam -
bik”. Pan Woj ciech %mia! si#, "e naj za baw niej sze imi# no si kot
Mar ka Ko bie li – „Rek sio”.

Dom

Dodo mu przy ul. Ko %ciusz ki w Bry no wie – dziel ni cy Ka -
to wic, Ki la ro wie prze pro wa dzi li si# z ul. Sk!o dow skiej -

-Cu rie. To by !o dla nich wy zwo le nie. Kom po zy tor móg! wresz -
cie swo bod nie gra& na pia ni nie, kie dy tyl ko chcia!. W po przed nim
miej scu nie po zwa la! mu na to cho ry s$ siad. Nie wie lu wie, "e
w tym sa mym cza sie w od le g!o %ci kil ku ulic w Ka to wi cach pra -
co wa li dwaj ge nial ni twór cy. Nie kie dy w po bli "u do mu pan Woj -
ciech spo ty ka! Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie go, któ ry przy je" d"a!
na tzw. „pta sie osie dle„(na zwy ulic wzi# to z or ni to lo gii) z dziel -
ni cy Ko szut ka, gdzie miesz ka! z ro dzi n$. Mia! tu dom prze zna -
czo ny wy !$cz nie do kom po no wa nia. Jak opo wia da !a mi Ja dwi -
ga Gó rec ka – "o na twór cy „III Sym fo nii (a !o snej”, zwy kle
za mie nia li kil ka s!ów i roz cho dzi li si# do swo ich za j#&. Pan Woj -
ciech by! dum ny ze swo ich ko le gów mu zy ków i cie szy! si#, "e
"y je w zna nym na %wie cie „za g!# biu mu zycz nym”. Na to okre -
%le nie Ka to wi ce za s!u "y !y so bie tra dy cj$ wy bit nych or kiestr, cha -
ry zma tycz ny mi pro fe so ra mi Aka de mii Mu zycz nej i uta len to wa -
ny mi mu zy ka mi i kom po zy to ra mi, opusz cza j$ cy mi mu ry uczel ni. 

Woj ciech Ki lar sta ra! si# zwró ci& uwa g# za gra ni cy na Ka -
to wi ce ja ko mia sto, któ re sprzy ja kom po no wa niu. Prze trwa -
!a aneg do ta, "e kie dy po je cha! do Hol ly wo od, za pro szo ny by
na pi sa& mu zy k# do „Dra cu li” Cop po li, i spy ta no go, co trze -
ba ro bi&, "e by two rzy& tak %wiet ne utwo ry, od po wie dzia!, "e
wy star czy miesz ka& w Ka to wi cach.

– Co% w tym jest, "e czer pi# sa tys fak cj# kie dy oni mu sz$ przy -
je cha& do mia sta, o któ rym ni gdy nie s!y sze li – u%mie cha! si#
opo wia da j$c jak za pra sza do swo je go do mu Ro ma na Po la' skie -
go i in nych wiel kich, któ rzy pro si li go o kom po zy cje do fil mów. 

Przy zna wa! si# do Ka to wic w ró" nych miej scach %wia ta, a ka -
to wi cza nie do ce nia li je go mi !o%& i przy wi$ za nie. Nie przez przy -
pa dek on – przy bysz z Kre sów – zo sta! uho no ro wa ny przez ab -
pa Da mia na Zi mo nia ty tu !em „Lux ex Si le sia” czy li „)wia t!o
ze )l$ ska”. Kil ka krot nie otrzy ma! na gro d# Wo je wódz twa
Ka to wic kie go i pre zy den ta mia sta Ka to wic, i in ne, %ci %le zwi$ -
za ne z t$ zie mi$ lau ry – im. Woj cie cha Kor fan te go, im. Ju liu -
sza Li go nia, „)l$ skie go Oska ra”, „Ami cus Si le siae”. Wy bra -
no go „)l$ za kiem ro ku”, otrzy ma! ho no ro we oby wa tel stwo
Ka to wic i Wo dzi s!a wia )l$ skie go, a tak "e ty tu !y dok to ra ho -
no ris cau sa Uni wer sy te tu )l$ skie go i Opol skie go. 

Pod kre %la!, "e Ka to wi ce to wy j$t ko wa szan sa, któ r$ otrzy -
ma! od Bo ga: 

– Te Ka to wi ce bar dzo mi po s!u "y !y, bo gdzie in dziej móg! bym
uto n$& w "y ciu cy ga ne rii kra kow skiej czy war szaw skiej. Kie dy
w War sza wie idzie si# do ka wiar ni ho te lu „Eu ro pej skie go”, „Bri -
sto lu”, al bo „Vic to rii” to wia do mo, "e si# spo tka ko go% ze %ro -
do wi ska. W Ka to wi cach nie ist nia !o roz wi ni# te "y cie cy ga ne rii,
dla te go szcz# %li wie nie wci$ gn# !a mnie "ad na ka wiar nia ar ty stycz -
na. W grun cie rze czy Ka to wi ce by !y mo im prze zna cze niem. Na -
uczy !em si# tu po wa gi wo bec "y cia, od po wie dzial no %ci. Po cho -
dz# z kre sów wschod nich i "ar tu j#, "e prze nio s!em si# z jed nych
kre sów na dru gie. Na Wscho dzie zde rze nie kul tur, prze ni ka nie
ka to li cy zmu i pra wo s!a wia da !o wspa nia !e re zul ta ty w twór czo -
%ci Iwasz kie wi cza czy Szy ma now skie go. W Ka to wi cach, gdzie

wi da& wp!y wy nie miec kie, sym bio z# ka to li cy zmu z pro te stan -
ty zmem, te" do brze si# two rzy. W!a %nie w tym mie %cie ja, ta ki
tro ch# roz wi chrzo ny lwo wiak, nie co si# ustat ko wa !em. Aprzede
wszyst kim tu taj – ja, lwo wiak, po zna !em mo j$ "o n#, war sza wian -
k#. Po za tym )l$sk le "y bli "ej Eu ro py. Nie sa lo nów pa ry skich,
ale Eu ro py po rz$d nej pra cy, od po wie dzial no %ci. 

Przy szed! na %wiat nie tu, ale we Lwo wie – 17 lip ca 1932
w do mu przy ul. Kar dy na !a Sa pie hy 89. 

– Czy pa ni ro zu mie czym jest dla mnie dom? – spy ta! mnie
kie dy%. Przy zna! przed tem, "e nie ma ocho ty by wa& na sa lo -
nach, wy je" d"a& na spo tka nia z wiel bi cie la mi, ale wo li sie dzie&
u sie bie. W dzie ci' stwie bar dzo krót ko móg! si# cie szy& do -
mem ro dzin nym. Ja ko 12-la tek opu %ci! Lwów ra zem z mat k$
jak in ni ucie ka j$ cy z kre sów Po la cy. 

Sta re si to

– Odcza su %mier ci "o ny naj ch#t niej sie dz# w do mu – po -
wie dzia! mi. – Tu wszyst ko jest ta kie jak za jej "y -

cia, tu jest wr#cz do ty kal na Pod po wia da mi na wet po przez zna -
ki. Nie ja kie% mi stycz ne, ale ta kie do ra dy „z gó ry”, co mam
na przy k!ad w da nej chwi li zro bi&. Wie lu ma po dob ne do %wiad -
cze nia ze swo imi zmar !ym. Wiem, "e pra cy twór czej ocze ku -
je ode mnie rów nie" te raz, cz# sto z ni$ roz ma wiam, od wie dzam
jej grób – zwy czaj nie wie rz# w %wi# tych ob co wa nie.

Za naj cen niej szy przed miot w do mu uwa "a! sta re si to: 
– Ta kie lek ko wy gi# te, z p#k ni# te go pla sti ku, ale naj bar dziej

pa mi# ta r# ce mo jej "o ny – nie przy niós! go wte dy z kuch ni, ale
gdy je opi sy wa!, mo g!am so bie wy obra zi& jak „je go” Ba sia od -
ce dza przez nie ulu bio ne pie ro gi czy klu ski. Pew nie nada wa -
!o si# do wy rzu ce nia na %miet nik, ale za cho wa! je, bo pa mi# -
ta !o jej czu !e do tkni# cia. 

Po jej %mier ci mia! mo ment, kie dy po wa" nie my %la! o kup -
nie do mu bli sko cmen ta rza przy ul. Sien kie wi cza w Ka to wi -
cach, gdzie le "a !a. Ka za !a si# skre mo wa&, ale m# "a na ma wia -
!a, "e by zo sta wi! swo je cia !o w zie mi. 

– Ta cy jak ty, nie po win ni da& si# spa li& – po wie dzia !a mu
kie dy% przy Woj cie chu Kra jew skim. – Spo !e cze' stwo po %mier -
ci b# dzie po trze bo wa& re al nych zna ków obec no %ci, nie wy star -
czy mu proch. 

Trosz czy! si# o jej co raz bar dziej scho ro wa ne cia !o bar dziej
ni" o swo je. Przez kil ka ostat nich lat przed jej %mier ci$ pra wie
jej nie od st# po wa!. Z pi#k nej, po staw nej ko bie ty, otwar tej na lu -
dzi, zwi$ za nej z ro dzi n$, wy czu lo nej na jej po trze by, za mie -
nia !a si# w skur czo n$ sta rusz k#, co raz bar dziej um# czo n$ przez
cho ro by, któ re ata ko wa !y j$ ze wszyst kich stron.

* * *

Przez ostat nie, cu dow ne da ro wa ne im pó! ro ku jesz cze by li ra -
zem, ale wi dzia! jak wy my ka mu si# z r$k. Mo "e dla te go ja ki%
czas po tem tak ch#t nie na pi sa! kil ka zda' na ok!ad k# mo je go to -
mi ku „Sza ra jak wró bel” po %wi# co ne go mo je mu zmar !e mu oj -
cu Wi to wi? Opo wia dam w nim jak z pe! ne go si! m#" czy zny zmie -
ni! si# w nie mow l# cze ka j$ ce na znak, by uro dzi& si# do in ne go
%wia ta. Mo "e w tych li nij kach od na laz! tam te mie si$ ce przed jej
odej %ciem, któ re go nie da !o si# po wstrzy ma&? 

Bar ba r# Ki lar za bi !o dru gie z rz# du za pa le nie p!uc, któ re go
nie wy trzy ma! w$ t!y or ga nizm. Zmar !a 27 li sto pa da 2007 na od -
dzia le in ten syw nej te ra pii szpi ta la kli nicz ne go w Ka to wi cach -
-Ochoj cu. Na zdj# ciu wi sz$ cym w ich do mu w po ko ju na par -
te rze mo" na by !o zo ba czy& jak ro ze %mia na i szcz# %li wa sie dzi
obok m# "a w kwie ci stej su kien ce. Jak by tym stro jem pod kre -
%la !a, "e by !a kwia tem je go "y cia. Nie zwra ca j$c uwa gi, "e jest
co raz po wa" niej cho ra, tak jak by by !a zdro wa ku po wa! jej ele -
ganc kie blu zecz ki i kwia ty, "e by na dal czu !a si# pi#k na. 

* * * 

Kie dy ich po zna !am, mia! sze%& dzie si$t lat, ona czte ry la ta
mniej. Pod ko niec spo tka nia w ich do mu po pro si !am o wspól -
ne zdj# cie z kom po zy to rem. Zgo dzi! si# na jed no, na któ rym sto -
imy obok sie bie, ale do ko lej ne go za pro si! "o n#. Nie chcia! by&
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na nim sam, przy wo !a! j" z in ne go po ko ju ubra n" w b!# kit n" su -

kien k#, $e by zo sta !a utrwa lo na ra zem z na mi. Kie dy dzi% ogl" -
dam tam t" fo t# wy da je si#, $e wy ra $a je go sto su nek do uko cha -

nej. Pan Woj ciech stoi w pew nej od le g!o %ci ode mnie, za to lek ko

przy tu lo ny do $o ny i de li kat nie trzy ma jej d!o&, jak by wy szli

na pierw szy wspól ny spa cer. Wi da', $e wie ja kie cen ne jest %wi# -
to wa nie mi !o %ci ka$ dym ge stem. To, $e lu bi li trzy ma' si# za r# -
ce wi da' te$ na in nych fo to gra fiach. Ani przez mo ment nie chcie li

za po mi na', $e ich uczu cie sta le mu si by' m!o de. 

W!a %ci wie to ona wio d!a go przez za kr# ty $y cia, wy pro wa -

dza j"c na pro st". 
Pan Woj ciech opo wia da j"c mi o fil mach, któ re go po ra zi !y

wy !"cz nie ob ra zem wy mie ni! na pierw szym miej scu „Law ren -

ce’a z Ara bii” Da vi da Le ana: 

– Jest tam nie sa mo wi ty frag ment, kie dy ka me ra na d!u go za -

trzy mu je si# na wi do ku pu sty ni, a do pie ro po tem, gdzie% na ho -

ry zon cie, po ja wia si# ma !y punk cik po sta ci, któ ra zbli $a si#,
ro %nie.

Stwier dzi !am, $e ta po sta', któ ra z ka$ dym dniem sta je si#
bli$ sza jest me ta fo r" je go $o ny, a on po twier dzi!:

– Do ce nia !em j" za $y cia, ale jesz cze bar dziej z dzi siej szej

per spek ty wy.

To by! pio run 

P
o zna li si# w 1954 w Ka to wi cach. Ba sia, uro dzo na w War -

sza wie, miesz ka !a w sto li cy Gór ne go (l" ska z ma m", dziad -

ka mi i jed n" z sióstr. Oj ca stra ci !a w O%wi# ci miu jesz cze kie -

dy by !a ma !" dziew czyn k". 
– Kie dy si# spo tka li %my, mia !em 22 la ta, by !em ju$ na ro ku dy -

plo mo wym Aka de mii Mu zycz nej a ona mia !a 18 lat, by !a
w kla sie ma tu ral nej – opo wia da!. – To by! na tych mia sto wy pio -

run, któ ry tra fi! Mi cha ela Cor le one w Oj cu chrzest nym Cop pol -

li, kie dy mi gn# !a mi gdzie% na scho dach dzi siej szej Aka de mii Mu -

zycz nej w Ka to wi cach. (Wte dy na par te rze bu dyn ku mie !ci "o si#
Li ceum Mu zycz ne, a na pi# trze – Aka de mia – przyp. au tor ki). Przy -

da rzy !o mi si# to nie jak je mu w%ród spa lo nych upa !em sy cy lij -

skich pól, tyl ko na za kr# cie szkol nych scho dów. Tak so bie cza -

sem my %l#, $e te kil ka se kund lub mi nut nada !o bieg mo je mu $y ciu,

któ re mo g!o by po to czy' si# w zu pe! nie in nym kie run ku, gdy bym

po zna! oso b# o in nych po gl" dach na %wiat. Gdy bym wte dy tam

nie prze cho dzi!, to mo $e Ba sia ni gdy by mi nie wpa d!a w oko.

Ju$ wte dy po czu !em, $e je ste %my stwo rze ni dla sie bie – jak si#
to ba nal nie mó wi. Po tem, ale – to s" spra wy bar dzo oso bi ste – jesz -

cze przez ja ki% czas nie by li %my ra zem. Zda rza !y nam si# chwi -

le trud ne przed na szym pó) nym %lu bem, bo by !em ju$ w wie ku

Chry stu so wym. Nasz zwi" zek, per spek ty wa, $e b# dzie my ra zem,

nie by !a pew na. Spo ro si# wte dy wy cier pia !em. Ale je stem Bo -

gu za te ci#$ kie mo men ty wdzi#cz ny, bo dzi# ki nim po tem uk!a -

da !o nam si# tyl ko le piej. Mo $e dzi# ki te mu po tem na sza mi !o%'
by !a jak ska !a. W m!o do %ci mia !em okres za ba wo wy – w Pa ry -

$u i po po wro cie z nie go. Ale to tak mia !o by', bo dzi# ki te mu

po zna !em dwie ró$ ne od s!o ny $y cia. Za nic ni gdy nie z!o rze czy -

!em Bo gu, ale sta ra !em si# zro zu mie' Je go lo gi k#.
Zna li si# 12 lat za nim w kwiet niu 1966 wzi# li %lub w ka te -

drze Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach. Z dnia %lu bu oprócz ra -

do %ci, $e przed Bo giem przy si# gli so bie mi !o%', wier no%' i uczci -

wo%' ma! $e& sk", zo sta !o mu wspo mnie nie ostat nie go spo tka nia

z wa$ nym dla nich oboj ga dziad kiem $o ny – An drze jem Baj -

d", któ ry by! tez dziad kiem ak to ra Bo gu mi !a Ko bie li i wa$ n"
po sta ci" po wo jen nych Ka to wic: 

– Mia! wów czas 92 la ta i le $a! cho ry w szpi ta lu. Za raz po ce -

re mo nii %lub nej po je cha li %my go od wie dzi'. Pa mi# tam, $e u%ci -

sn"! mnie szcze gól nie moc no, mo j" Ba si# rów nie$, ale mnie

ja ko% w pierw szej ko lej no %ci. Bar dzo si# cie szy! z na sze go %lu -

bu. Wy gl" da na to, $e na nas cze ka!, bo gdy wró ci li %my do go -

%ci, do tar !a do nas wia do mo%', $e kil ka mi nut pó) niej zmar!. 
Kie dy pan Woj ciech gdzie% wy je$ d$a!, nie mo$ na si# by !o

do dzwo ni' do je go $o ny ani na ko mór k#, ani na te le fon sta -

cjo nar ny, bo bez prze rwy do niej te le fo no wa!, in for mu j"c o ka$ -
dym kro ku. A prze cie$ wr#cz si# chlu bi! tym, $e go nie po ucza -

!a, nie usta wia !a $y cio wo, nie kszta! to wa !a we d!ug swo ich

wy obra $e&, wi#c trud no so bie wy obra zi', $e nie ustan nie jej si#
ra dzi!. On sam i naj bli$ si przy zna wa li, $e ona dys kret nie uczy -

!a m# $a, jak wra ca' i $y' po %ród lu dzi, po tym jak na mie si" -
ce kom po no wa nia zni ka! na pu sty ni.

!

Frag men ty po cho dz$ z ksi$% ki „Ta kie pi#k ne %y cie. Por tret

Woj cie cha Ki la ra”, któ ra uka %e si# na k"a dem wy daw nic twa

„Nie ca "e”.

Wojciech Kilar z prof. Andrzejem Jasi&skim (z lewej) i prof. Eugeniuszem Knapikiem (w !rodku) w Akademii Muzycznej
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W sieci, 
czyli 

w matni?

• Spo !e cze" stwo wspó! cze sne
– mno go#$ ety kiet

W naj now szych na ukach spo !ecz nych ucze -
ni i pu bli cy "ci dwo j# si$ i tro j# aby jak naj le -
piej, a jed no cze "nie b!y sko tli wie, opi sa% wspó! -
cze sne spo !e cze& stwa Eu ro py, Pó! noc nej Ame -
ry ki czy Ba se nu Pa cy fi ku. Po ja wia j# si$ nie -
zwy kle licz ne okre "le nia ilu stru j# ce, zda niem
ich twór ców, szcze gól ne ce chy tych spo !e -
cze&stw. Mó wi si$ za tem o spo !e cze& stwach po -
prze my s!o wych, in for ma cyj nych, sie cio wych,
me dial nych, spo !e cze& stwach w sie ci, spo !e -
cze& stwach prze p!y wów, ry zy ka, spo !e cze& -
stwach wie dzy. Ka' dy z tych ter mi nów opi su -
je pe wien tyl ko aspekt funk cjo no wa nia spo !e -
cze& stwa, a za tem 'a den nie jest wy star cza j# -
co po jem ny, aby uwzgl$d ni% wie lo wy mia ro w#,
a przy tym mo zai ko w# je go isto t$. Szcze gól -
nie cz$ sto eks po no wa ne s# po j$ cia zwi# za ne
z prze p!y wem in for ma cji i wie dzy oraz ró' no -
ra kie tech no lo gie i sie ci, któ re te trans mi sje
umo' li wia j#. Na te mat spo !e cze&stw sie cio wych
na pi sa no ju' bar dzo wie le prac, cza sem ba nal -
nych, z któ rych wsze la ko stwo rzy% by mo' na
ca! kiem roz bu do wa n# bi blio te k$. 

• Cz!o wiek – w% ze! sie ci

Trze ba jed no znacz nie pod kre "li%, 'e wszyst -
kie spo !e cze& stwa od za ra nia ce cho wa! prze -
p!yw in for ma cji czy wie dzy. In for ma cja by !a
w obie gu za rów no w naj bar dziej ar cha icz nych
zbio ro wo "ciach ludz kich, jak i w an tycz nej
Gre cji czy Rzy mie. W pierw szych de ka -
dach XXI stu le cia na st# pi! wszak 'e je den
z prze !o mów tech no lo gicz nych, któ ry do pro -
wa dzi! do nie zna nej w prze sz!o "ci in ten sy fi -
ka cji tych prze p!y wów oraz wzro "cie wo lu me -
nu trans mi to wa nych in for ma cji i spo so bach ich
upo wszech nie nia. Ogrom n# ro l$ w tym in for -
ma cyj nym sko ku ode gra !y: te le fo nia ko mór -
ko wa oraz In ter net, a tak 'e nie zb$d na in fo struk -
tu ra w po sta ci sie ci "wia t!o wo do wej. W wy -
ni ku tej re wo lu cji tech no lo gicz nej po je dyn czy
cz!o wiek, zbio ro wo "ci i spo !ecz no "ci ludz kie
sta !y si$, gdy by u'y% nie zno "ne go 'ar go nu na -
uko we go, w$ z!a mi sie ci, w któ rych ku mu lu -
j# si$ in for ma cje, i z któ rych te in for ma cje wy -
p!y wa j#. Trud no oce nia% war to"% in te lek tu al -
n# te go prze ka zu, bo jest skraj nie zró' ni co wa -
na, po czy na j#c od in for ma cji kom plet nie
"mie cio wych, a na trans mi sji wy ra fi no wa nych
tre "ci, zgod nych z naj now sz# wie dz#, ko& cz#c. 

• Sa mot no#$ w t!u mie 
– sa mot ny t!um

Zda wa !o by si$ za tem, 'e wie lo"% kon tak -
tów sie cio wych u!a twi jed no st ce i gru pie
spo !ecz ne funk cjo no wa nie, po mno 'y wi$ zi
i prze !o 'y si$ na za g$sz cze nie re la cji w wa -
run kach rze czy wi stych. Ta kie prze !o 'e nie
wca le nie jest pew ne, a w wie lu przy pad kach
mó wi% mo' na o sa mot no "ci w sie ci. To po j$ -
cie na wi# zu je do kla sycz nych ter mi nów Da -
vi da Rie sma na – sa mot ny t!um, sa mot no"%
w t!u mie. Ame ry ka& ski so cjo log do wo dzi!, 'e
bli sko "ci prze strzen nej wca le nie mu si to wa -
rzy szy% bli sko"% spo !ecz na i naj bli' si na wet
s# sie dzi w wie lo kon dy gna cyj nych czy ka me -
ral nych bu dyn kach wca le nie mu sz# si$ zna%
oso bi "cie. Przej mu j# c# wer sj$ tej bli sko "ci
i od da le nia za ra zem do ku men tu je film Krzysz -
to fa Za nus sie go – Za "cia n#. Wów czas nie by -
!o jesz cze In ter ne tu ani pocz ty elek tro nicz nej,
ale kwe stia dy stan sów spo !ecz nych oka zu je
si$ wiecz na i uni wer sal na, w sie ci i po za ni#. 

• Nor mal si, trol le i hej te rzy – ak to rzy
sie ci

Mo' na jed no cze "nie przy j#%, 'e sie ci sprzy -
ja j# w nie któ rych przy pad kach za g$sz cze niu re -
la cji spo !ecz nych, zw!asz cza w od nie sie niu
do lu dzi i grup o ja sno zde fi nio wa nych za in -
te re so wa niach czy uwi k!a nych w czy tel ne
ob sza ry te ma tycz ne. Cho% i w tych wa run kach
trol ling, czy li upo rczy we wpro wa dza nie tre "ci
do dys ku sji bez ja kie go kol wiek z ni# zwi#z ku,
al bo hej ter stwo – j$ zyk doj mu j# cej nie na wi -
"ci – s# na po rz#d ku dzien nym. In ter net jest bo -
wiem naj bar dziej de mo kra tycz nym me dium,
nie mo' li wym w isto cie do d!u go ter mi no wej
cen zu ry i kon tro li, u!a twia j# cym wir tu al ne
de li be ra cje za rów no mi !o "ni kom Ama deo Mo -
di glia nie go, jak i per wer syj nym pe do fi lom.

• Bunt pro su men tów 

W spo !e cze& stwie sie cio wym ra dy kal nej
zmia nie ule g!o funk cjo no wa nie jed nost ki,
nie tyl ko w wy mia rze pry wat nym, ale rów nie'
pu blicz nym, po !# czo ne mi$ dzy in ny mi ze spo -
so bem co dzien ne go za rob ko wa nia i wy ko ny -
wa nia pra cy. Obok tra dy cyj nych us!ug, zwi# -
za nych z cz!o wie kiem od ty si#c le ci i stu le ci,
ta kich jak han del czy rze mio s!o, po ja wi !y si$
us!u gi "wiad czo ne dro g# sie cio w#, na zy wa -
ne w obie gu mi$ dzy na ro do wym e -se rvi ces.
Cze go w nich nie ma? Od do brych kil ku na -

stu lat mo' na pra co wa% na od le g!o"% w sys -
te mie te le pra cy, mo' na na od le g!o"% si$
uczy%, ku po wa%, a na wet pod da% pro ce du rom
me dycz nym. Oczy wi "cie oba ty py us!ug do -
pe! nia j# si$, cho% ka rie ra e -se rvi ces prze kro -
czy !a ju' gra ni ce na uko wej wy obra( ni, a jej
eks pan sja mie rzo na jest w mi liar dach do la rów,
tak 'e w Pol sce. I zno wu ca! kiem spo ra gru -
pa lu dzi, oszo !o mio na us!u ga mi sie cio wy mi
i ich de per so na li za cj#, wra ca do ma !ych skle -
pów, biur, in sty tu cji, za cho wa& pro sump cyj -
nych, wy ma ga j# cych udzia !u w!a sne go w po -
wsta wa niu pro duk tu. Ci ostat ni pró bu j# odej"%
od spo !e cze&stw ma so wych i od na le(% "la dy
cho% by in dy wi du ali za cji, do ku men tu j# cych ich
w!a sn# oso bo wo"% czy to' sa mo"%. 

• Kim Dzong Un i cy ber wy klu cze nie

Wspó! cze sne spo !e cze& stwa sie cio we s#
ugrun to wa ne w naj bar dziej roz wi ni$ tych kra -
jach glo bu. Ale In ter net czy te le fo nia ko mór -
ko wa funk cjo nu je na wet na Sa ha rze czy na wet
w naj bar dziej od lud nych miej scach "wia ta. Wia -
do mo, 'e w Chi nach prak ty ko wa na jest cen zu -
ra nie któ rych tre "ci, a w Pó! noc nej Ko rei tra -
gicz ny i ope ret ko wy za ra zem przy wód ca Kim
Dzong Un re gla men tu je sie%, ale te dzia !a nia
ska za ne s# w d!u' szej per spek ty wie na po ra' -
k$. Jed no jest jed nak pew ne, 'e naj le piej pro -
spe ru j# ce spo !e cze& stwa sie cio we zwi# za ne s#,
gdy by u'y% ter mi no lo gii Ka ro la Mark sa, z ryn -
kiem ka pi ta li stycz nym. A to ozna cza nie rów -
no"% do st$ pu do sie ci, zwi# za nej mi$ dzy in ny -
mi z kosz tem ak ce su do te go me dium i je go ró' -
nych re wi rów. W ten oto spo sób po ja wia si$
wca le nie mar gi nal ny pro blem cy ber wy klu cze -
nia czy li nie obec no "ci w "wie cie wir tu al nym.
Jest ono zwi# za ne nie tyl ko z za sob no "ci# fi -
nan so w#, ale tak 'e z wie kiem. Im star szy jest
bo wiem cz!o wiek, tym mniej sze szan se na ser -
fo wa nie w sie ci. Bar dzo cz$ sto wi# 'e si$ to z ni -
ski mi kom pe ten cja mi cy wi li za cyj ny mi, zdol -
no "cia mi do od bio ru czy po pro stu bra kiem za -
so bów fi nan so wych na za kup od po wied nie go
sprz$ tu. Cho% i w tych przy pad kach do strzec
na le 'y ten den cj$ nie zwy kle po ucza j# c#. W ro -
dzi mych Uni wer sy te tach Trze cie go Wie ku
na przy k!ad, w któ rych uczest ni cz# ty si# ce Po -
la ków (50+) kur sy kom pu te ro we obok za j$%
gim na stycz nych, re kre acyj nych i j$ zy ko wych,
bi j# re kor dy po pu lar no "ci, a por ta le rand ko we
pe! ne s# pro po zy cji sk!a da nych przez oso by
w wie ku doj rza !ym.

• Sie$ i zdol no#$ se lek cji

W tym kon tek "cie po wsta je na tu ral ne py -
ta nie czy spo !e cze& stwa prze no sz# si$ do sie -
ci i to co by !o do tej po ry re al ne sta je si$ wir -
tu al ne? Mo' na z ca !# pew no "ci# za !o 'y%, 'e
sie% nie za st# pi spo !ecz nej rze czy wi sto "ci, a je -
dy nie j# do pe! ni i vi ce ver sa. To wspó! wy st$ -
po wa nie obu prze strze ni jest oczy wi ste. Po -
dob nie jak i to, 'e sie% nie jest mat ni#, w któ -
rej upo wszech nia si$ rze czy bez war to "cio we.
Du 'o w niej miej sca na prze kaz cen ny i po -
ucza j# cy. Klu czo w# w tym przy pad ku sta je si$
jed nak zdol no"% do po szu ki wa nia in for ma cji,
ich ana li zo wa nia, se lek cji i w ko& cu prak tycz -
ne go wy ko rzy sta nia. Jest pew ne, 'e to naj wa' -
niej sza zdol no"% cy wi li za cyj na dru giej de ka -
dy XXI stu le cia, war ta pie "ni, gdy by u'y% fra -
zy Zbi gnie wa Her ber ta. 

Fe lie ton po wsta! we wspó! pra cy 

z prof. An n" #liz 

z Uni wer sy te tu Opol skie go
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Wierzy! 
w m"dro#$
cz!owieka
Wko! cu lat 90. XX wie ku Hen ryk

Busz ko po wo li za my ka" swo j#
dzia "al no$% w pra cow ni pro jek to wej, któ -
r# pro wa dzi" ra zem z Alek san drem
Fran t# od 1958 r. Wspól ni ka po zna"

w okre sie wcze snej m"o do $ci, kie dy
oby dwaj – ja ko na sto let ni ch"op cy – sp& -
dza li swo je wa ka cje w No wym Tar gu.
Po za ar chi tek tu r# "# czy "o ich za mi "o wa -
nie do pie szych w& dró wek gór skich

Wspomnienie o Henryku Buszce
(1924-2015)

IRMA 
KOZINA

oraz do nar ciar stwa. Mniej wi& cej w tym
sa mym cza sie wszyst kie z tych pa sji trze -
ba by "o po rzu ci%, by za cz#% spo koj ny 'y -
wot eme ry ta. Dla Hen ry ka ozna cza "o to
je dy nie zmia n& spo so bu dzia "a nia. Zda"
so bie spra w& z te go, 'e uczest ni czy"
w nie zwy kle wa' nych pro ce sach ar -
chi tek to nicz no -urba ni stycz nych Gór ne -
go (l# ska, to te' co raz ch&t niej wspo mi -
na" prze sz"o$%, opo wia da j#c hi sto ri&
swo jej za wo do wej ka rie ry stu den tom
oraz w pe" ni ju' do ro s"ym mi "o $ni kom
sztu ki bu do wa nia.

Dba" za wsze o for m& tych opo wia da!.
By" to swo isty na wyk z dzie ci! stwa. Je -
go oj ciec osie ro ci" ro dzi n& w 1931 r., gdy
Hen ryk mia" za le d wie sze$% lat. Od te -
go mo men tu w je go wy cho wa niu uczest -
ni czy "a sio stra mat ki, Sta ni s"a wa )u czek,
na uczy ciel ka z Hru bie szo wa. Uko cha na
„cio cia Sta sia”, jak ma wia" o niej ar chi -
tekt jesz cze nie d"u go przed swo im odej -
$ciem, wy ma ga "a od sio strze! ca "ad ne -
go bu do wa nia zda! i lo gicz ne go
for mu "o wa nia my $li. To oka za "o sie
nie zwy kle przy dat ne ju' po woj nie,
gdy Busz ko przy by" do Ka to wic.

Za rów no Busz ko, jak te' je go uczel -
nia ny ko le ga Fran ta, po dy plo mie za j& li
si& pra c# na uko w#. Le szek (jak na zy wa -
no Alek san dra Fran t& w bli skich re la -
cjach) zwi# za" si& z Kra ko wem, Hen ryk
pro wa dzi" za j& cia we Wro c"a wiu. Ich
przy ja ciel Je rzy Got t fried po szu ka" so -
bie na prze my s"o wym (l# sku zle ce nia ar -
chi tek to nicz ne w"a $ci wie jesz cze ja ko
stu dent. S"y sz#c je go opo wie $ci o re al -
nym pro jek to wa niu bu dow li, $wie 'o
upie cze ni asy sten ci do "# czy li do ko le gi,
po dej mu j#c pra c& w Mia sto pro jek cie Ka -
to wi ce. „(wie 'a krew” z Kra ko wa da -
"a si& w Ka to wi cach szyb ko po zna% ja -
ko trzy oso bo wy ze spó" wy ró' nia j# cych
si& pro jek tan tów. My $le li na wet o utwo -
rze niu swo iste go ter ce tu Bu Fra Go (na -
zwa utwo rzo na od na zwisk Busz ko,
Fran ta i Got t fried). Ra zem pra co wa li
przy wzno sze niu szko "y za wo do wej dla
hu ty Ba il don (dzi$ sie dzi ba (l# skich
Tech nicz nych Za k"a dów Na uko wych,
tu' za ho te lem An ge lo przy uli cy So kol -
skiej 26) oraz do mu kul tu ry przy hu cie
Zgo da w (wi& to ch"o wi cach. Pro jek to wa -
li te' sie dzi b& Okr& go wej Ra dy Zwi#z -
ków Za wo do wych na prze ciw ko Urz& du
Wo je wódz kie go. Star to wa li w kon kur -
sie na za go spo da ro wa nie pie rzei przy Pa -
"a cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie. Te
wcze sne re ali za cje przy pa d"y na okres
so cre ali zmu, trwa j# cy w Pol sce w la -
tach 1949–1956. M"o dzi ar chi tek ci mu -
sie li wów czas sta wa% w obro nie swo ich
roz wi# za!, dys ku tu j#c na te mat wy my -
$lo nych przez nich de ta li z se kre ta rza mi
par tii i star szy mi ko le ga mi po fa chu, któ -
rzy zde cy do wa li si& pil no wa% do gma -
tycz ne go prze strze ga nia za sad na rzu co -
nej ar chi tek tom ide olo gii. Hen ryk po raz
pierw szy po dej mo wa" ne go cja cje z po -
li ty ka mi. Wie lu z nich okre $la" po tem
w swo ich opo wia da niach ja ko „praw dzi -
wych m& 'ów sta nu”, wy kszta" co nych
przez przed wo jen nych pro fe so rów, za -
pra wio nych w bo ju o wol no$% Pol ski

Fo
t. 

Zb
ig

ni
ew

 S
aw

ic
z



17

w cza sie dru giej woj ny !wia to wej i przez
to po wa" nie pod cho dz# cych do pra cy
spo $ecz nej. Naj wy "ej ce ni$ wo je wo d% Je -
rze go Zi%t ka. Okre !la$ go ja ko re gio nal -
ne go pa trio t%, przed k$a da j# ce go in te res
wo je wódz twa nad po li ty k% kra jo w#,
pro wa dzo n# przez sto $ecz nych dzia $a czy
par tyj nych.

Cz% sto re la cjo no wa$ w swych opo wie -
!ciach oso bi ste spo tka nia z Zi%t kiem. Ich
pierw sza wspól na ini cja ty wa zwi# za na
by $a z Pa $a cem Kul tu ry Za g$% bia w D# -
bro wie Gór ni czej, pro jek to wa nym przez
Zbi gnie wa Rze pec kie go. Ten wy bit ny
przed wo jen ny ar chi tekt zo sta$ zmu szo -
ny do za sto so wa nia w swym pro jek cie
mo ty wów de ko ra cyj nych cha rak te ry -
stycz nych dla so cre ali zmu. Je go roz wi# -
za nia nie utra ci $y jed nak przez to do brej
ja ko !ci, sk$a da j#c si% na mo nu men tal n#
bu dow l%, któ ra po dzi! dzie& sta no wi
per $% miej sco wej ar chi tek tu ry. Jed nak
w la tach 1955–1956 w$a !nie ten obiekt
skon cen tro wa$ na so bie agre sj% miej sco -
wych po li ty ków, któ rzy wy bra li so bie pa -
$ac ja ko przy s$o wio we go ko z$a ofiar ne -
go „do spa le nia na sto sie” w ce lu
roz $a do wa nia ne ga tyw nych na stro jów
spo $ecz nych. Zi% tek po wo $a$ wów czas
Hen ry ka ja ko rze czo znaw c%. Oby dwaj
z Fran t# prze pro wa dzi li skrz%t n# ana li -
z% form ar chi tek to nicz nych bu dyn ku
i osta tecz nie prze ko na li Zi%t ka, by uko& -
czy' je go wzno sze nie. Naj bar dziej prze -
ko nu j# cym ar gu men tem oka za$ si%
przed sta wio ny kosz to rys, z któ re go wy -
ra( nie wy ni ka $o, "e bu rze nie dzie $a
Rze pec kie go by $o by mar no wa niem spo -
$ecz nych fun du szy. Dzi% ki te mu roz wa" -
ne mu s# do wi D# bro wa Gór ni cza mo "e
si% obec nie po szczy ci' wy so kiej kla sy

ar chi tek tu r#, któ ra co raz rza dziej oce nia -
na by wa emo cjo nal nie (przez pry zmat
ne ga tyw nie ko ja rzo nej mark si stow sko -
-le ni now skiej ide olo gii), zy sku j#c
na war to !ci w ana li zach do ko ny wa -
nych przez zna j# cych si% na rze czy fa -
chow ców.

Ko lej ne spo tka nie Hen ry ka Busz ko
z Zi%t kiem mia $o znacz nie bar dziej
fru stru j# c# at mos fe r%. Pra cu j#c nad za -
bu do w# miesz kal n# osie dla Ty si#c le cia
Busz ko i Fran ta (pro wa dz# cy od 1958
r. sa mo dziel n# Pra cow ni% Pro jek to w#
Bu dow nic twa Ogól ne go) wy ko na li stu -
dium ba daw cze, któ re go ce lem by $o
usta le nie mo du $ów nor ma tyw nych dla
ta nich miesz ka&. W wy ni ku ich ba da&
oka za $o si%, "e pol ska nor ma bu dow la -
na dla kuch ni by $a zbyt ma $a. Ob li czo -
na przez nich jed nost ka opie ra $a si%
na mo du le 6,30 m, umo" li wia j# cym
w mia r% przy zwo ite ume blo wa nie kuch -
ni. Spo rz# dzi li wi%c pro jekt, któ ry
w przy pad ku ka" de go miesz ka nia prze -
wy" sza$ so cja li stycz ne pa ra me try
o 30 cm. Uda $o si% prze for so wa' za -
twier dze nie te go mo du $u w Ka to wi cach,
ale war szaw scy spe cja li !ci na tych -
miast wy chwy ci li ten za bieg. Do Zi%t -
ka przy sz$o pi smo na ka zu j# ce po zba -
wie nia praw do wy ko ny wa nia za wo du
dwój ki „!mia$ ków” z PPBO. Wo je -
wo da we zwa$ Busz ko i Fran t% na roz -
mo w% i za py ta$, co w tej sy tu acji ma
zro bi'. Hen ryk mia$ mu od po wie dzie',
"e de cy zja na le "a $a do nie go. Na to Zi% -
tek po dar$ war szaw ski „roz kaz”
na strz% py, a miesz ka& cy do mów wie -
lo ro dzin nych osie dla Ty si#c le cia mo g#
dzi% ki te mu usta wia' szaf ki i pie ce
w swo ich kuch niach.

Wspó$ cze !ni miesz ka& cy tych do -
mów na rze ka j# na ró" ne go ro dza ju nie -
wy go dy, po wsta $e przede wszyst kim
ze wzgl% du na ko niecz no!' oszcz% dza -
nia !rod ków fi nan so wych. Za po mi na j#
cz% sto o tym, "e bu do wa osie dla Ty si#c -
le cia roz po cz% ta zo sta $a za le d wie 15 lat
po dru giej woj nie !wia to wej. Pie ni% dzy
na te go ty pu in we sty cje by $o za ma $o,
a w spó$ dziel niach miesz ka nio wych
na te re nie ca $e go wo je wódz twa usta wia -
$y si% „ki lo me tro we ko lej ki” ocze ku j# -
cych na w$a sne M. Trze ba by $o bu do wa'
jak naj wi% cej, wy ko rzy stu j#c do st%p ne
!rod ki tak, by ka" de mu za pew ni' mi ni -
mum eg zy sten cjal ne. Hen ryk wspó$ -
pro jek to wa$ miesz ka nia osie dla Ro( -
dzie& skie go i Ty si#c le cia tak "e z my !l#
o w$a snych dzie ciach. W ma $o me tra "o -
wym miesz kan ku iko nicz ne go ju" dzi -
siaj „Tau ze na” przez wie le lat eg zy sto -
wa $a z ca $# swo j# ro dzi n# je go cór ka.
Wszel kie za rzu ty wzgl% dem pro jek tan -
tów tej miesz ka niów ki s# bez pod staw -
ne, gdy we( mie si% pod uwa g% uwa run -
ko wa nia hi sto rycz ne de ter mi nu j# ce
cha rak ter bu dow nic twa miesz ka nio we -
go PRL.

Kry tycz ni w sto sun ku do so cja li stycz -
nych wie "ow ców Ty si#c le cia ka to wi -
cza nie wy da j# si% za dzi wia j# co bier ni
w obec nej sy tu acji, gdy de we lo pe rzy
„wci ska j#” po mi% dzy sto j# ce ju" wy so -
ko !ciow ce no we obiek ty, $a mi#c przy tym
wszel kie nor my w za kre sie za cho wa nia
przy zwo itej od le g$o !ci po mi% dzy bu -
dyn ka mi miesz kal ny mi, któ re ze so b# ma -
j# s# sia do wa'. Busz ko i Fran ta do ko& -
ca pró bo wa li z tym wal czy', po zy wa j#c
na chal ne go de we lo pe ra do s# du. Nie ste -
ty, za rów no lo kal na pra sa, jak te" za !le -
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pie ni spó! nio n" nie na wi #ci" do so cja li -

zmu u$yt kow ni cy za pro jek to wa nych

przez nich bu dow li nie po tra fi li zro zu mie%
rze czy wi stych in ten cji ar chi tek tów. Przy -

pi& to im 'at k& „piesz czosz ków ko mu ny”,

pra gn" cych wy bie li% swo j" „nie cn" dzia -

'al no#%” z cza sów PRL.

W ostat nich dniach lip ca 2015 r. po -

$e gna li #my Hen ry ka Busz ko, któ ry po -

cho wa ny zo sta' obok swo jej uko cha nej

$o ny na cmen ta rzu w Za ko pa nem. Ta

stra ta mo $e si& sta% oka zj" do prze my -

#le nia na no wo po stu la tów ar chi tek to -

nicz nych na szych ro dzi mych mo der ni -

stów, od po wie dzial nych za bu dow nic two

miesz ka nio we w la tach 1945–1989.

By% mo $e uda 'o by si& jesz cze oca li% nie -

któ re ich roz wi" za nia przed bez my#l n"
de wa sta cj". Hen ryk Busz ko do ko( ca

wie rzy' w m" dro#% cz'o wie ka i w si '& ini -

cja tyw spo 'ecz nych. Naj wy$ szy czas, by

ka to wi cza nie udo wod ni li, $e te war to #ci

po tra fi" ich obro ni% przed bez wzgl&d ny -

mi po czy na nia mi wspó' cze snych bo sów

za rz" dza j" cych ryn kiem in we sty cyj -

nym w dzie dzi nie miesz kal nic twa.

W dwu dzie sto le ciu mi& dzy wo jen nym

Pol ska tak $e opo wia da 'a si& po stro nie

za sad ka pi ta li zmu, jed nak spó' dziel -

czo#% miesz ka nio wa po tra fi 'a za pew ni%
swo im zwo len ni kom przy zwo ite wa run -

ki miesz ka nio we. Nad szed' w'a #nie ów

kry tycz ny mo ment, by so bie o tym

przy po mnie%...

!
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To by!o biesiadowanie!
Te go rocz ny wrze sie! miesz ka! cy

Ka to wic b" d# za pew ne d$u go pa -
mi" ta li. 150 uro dzi ny mia sta sta $y si"
oka zj# do hucz nych ob cho dów ju bi le -
uszu. 5 wrze %nia %wi" to wa $y tak &e
Bor ki. Po wo dów do ra do %ci by $o tu
wie le. Pierw szy to 155. (tak, to nie po -
my$ ka) rocz ni ca ist nie nia ro bot ni czej
osa dy, dru gi to wpis osie dla do wo je -
wódz kiej ewi den cji za byt ków, osie dla
czy li fa mi lo ków, pa mi" ta j# cych %wiet -
no%' XIX -wiecz ne go Ro( dzie nia. Trze -
cim po wo dem by $a nie ukry wa na
ogrom na sa tys fak cja miesz ka! ców sta -

rej ko lo nii, któ rzy osa mot nie ni w wal -
ce o prze trwa nie, zdo $a li w$a sny mi si -
$a mi wy bro ni' swo je do mo stwa
przed wy bu rze niem. Przy bie siad nych
sto $ach za sia d$y trzy po ko le nia bor ca -
nio ków. By $y wspa nia $e ko $o cze, paj -
dy chle ba z tu stym, ogór ki kwa szo ne,
pie czo ne kie$ ba ski, &ur (wszyst ko wy -
ro by w$a sne), ta! ce za ba wy i nie ko! -
cz# ce si" wspo mnie nia. Nie mo g$o
za brak n#' tak &e spor to wych emo cji,
wszak w la tach 1922)1923 miej sco wa
dru &y na pa lan ta „Gwiaz da Bor ki” roz -
s$a wi $a osa d" zdo by wa j#c dwu krot nie

mi strzo stwo Pol ski. Nie ro ze gra no
wpraw dzie me czu pa lan ta, ale god nie
za st# pi li go pi$ ka rze. „Bia $e Anio $y”
i „Czer wo ne Dia b$y” wal czy li do ostat -
niej kro pli po tu, ko! cz#c spo tka nie wy -
ni kiem dwa do jed ne go dla „Dia b$ów”.
Emo cje si" ga $y ze ni tu. War to do da', &e
z re kul ty wa cj# daw ne go bo iska miesz -
ka! cy Bo rek po ra dzi li so bie w ci# gu
kil ku na stu dni. Znik n" $a gro( ba wy bu -
rze!, te raz przy szed$ wi"c czas na re -
wi ta li za cj" osie dla, o czym za pew ni li
ka to wic cy urz"d ni cy. 

!

Borki "wi#towa!y 155 urodziny

MARIA SZTUKA
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Z TADEUSZEM EHRHARDTEM-ORGIELEWSKIM, 
JANUSZEM KURKIEM 

oraz JANUSZEM SO!TYSIKIEM 
rozmawia MAREK LYSZCZYNA

– Mam w r! ce naj now sz" p#y t! Fi ve O’Clock Or che -

stra. Cze go mo g! si! spo dzie wa$, kie dy w#o %! j" do od -

twa rza cza CD?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Di xie lan du, i to wy -
so kiej ja ko !ci.

– Prze gl" da j"c ty tu #y wi dz! jed nak utwo ry wspó# cze -

sne, jak i si! ga j" ce ko rze nia mi XIX wie ku.

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Je ste !my z de fi ni cji
ze spo "em di xie lan do wym (gra my na kor ne cie i sak so fo nach).
Na p"y cie ma my dwa na !cie utwo rów pro gra mo wych i ja -
ko bo nus dwa utwo ry, któ re nie co od bie ga j# od ca "o !ci.
Pierw szy z nich na gra" sie dz# cy obok nas Ja nusz So" ty sik.
Chcia" na gra$ utwór Nu ages, ta ki uk"on w stro n% Sid neya
Be che ta i na gra" go z sek cj# ryt micz n#. Na to miast ostat ni
na p"y cie to Osca ra Pe ter so na, hymn for fre edom. Woj tek Ka -
mi& ski, cz"o nek na sze go ze spo "u, na gra" go we wcze snych
la tach sie dem dzie si# tych dla Pol skich Na gra&. D"u go szu -
ka" te go na gra nia i nie zna laz". Wte dy po pro si" mnie, by móg"
to na gra$ te' z to wa rzy sze niem kon tra ba su i per ku sji, bo to
je go uko cha ny utwór. Oscar Pe ter son jest je go mi strzem. Za -
tem te dwa na !cie utwo rów to pod sta wa, pierw szy nu mer
na p"y cie, at the geo r gia camp me eting, to nasz sy gna" roz -
po znaw czy – od dzie si# tek lat roz po czy na my nim kon cer -
ty. W po zo sta "ych utwo rach ma my prze krój di xie lan du, g"ów -
nie s# to kom po zy cje z lat dwu dzie stych i trzy dzie stych, ale
nie któ re ko rze nia mi si% ga j# na wet XIX wie ku. 

– Po wie dzia# pan, %e utwo rem at the geo r gia camp me -
eting za wsze za czy na cie kon cer ty. A pa mi! ta pan, kie dy

to roz brzmia #o po raz pierw szy?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Po raz pierw szy – nie
pa mi% tam (!miech), ale pa mi% tam, 'e by "em stu den tem po -
li tech ni ki...

– Ja nusz Ku rek: Po li tech ni ki Cz% sto chow skiej...

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski:... Po li tech ni ki Cz% sto -
chow skiej, wy dzia "u me ta lur gicz ne go. Gra li !my w czwór k%.
Sek cja ryt micz na i tr#b ka. Gra "em wte dy na tr#b ce, a te raz
na kor ne cie. Po sta no wi li !my roz sze rzy$ nasz sk"ad o pu zon
i klar net i tak po wsta "o Fi ve O’Clock Or che stra. Oczy wi !cie
to nie na zwa jest naj wa' niej sza, ale po wiem, sk#d si% wzi% "a.
W cza sach na szej m"o do !ci nie mie li !my ta kie go wy bo ru her -
bat jak dzi siaj... by "y tyl ko dwa ro dza je. Jed na na zy wa "a si% Fi -
ve o’clock, i w ten spo sób po wsta "a na sza na zwa. Kto by si%
spo dzie wa", 'e ten ze spó" tak si% roz wi nie... To by" pa( dzier -
nik 1969 ro ku, pierw szy kon cert w klu bie stu denc kim Fi lu tek.

– Czy li ko rze nie ze spo #u by #y stu denc kie. Jak w cza -

sach rock’n’rol la za re ago wa #a pu blicz no&$?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Wte dy rz# dzi li Be atle -
si, Rol ling Sto ne si, ale by" rów nie' Jazz Re vi val, by" w tej mu -
zy ce roz mach i lu dzie ch%t nie jej s"u cha li. Lo uis Arm strong
w tych cza sach !pie wa" „Hel lo Dol ly”, i to by" nu mer je den
na li !cie top 20. To nie tak, 'e wszy scy s"u cha li wte dy mu zy -
ki roc ko wej... Di xie land mia" bar dzo du 'e gro no zwo len ni ków.

– Jak by# przyj mo wa ny w PRL? Wa sza mu zy ka mu -

sia #a by$ wów czas wiel k" eg zo ty k"!

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Wia do mo, W Pol sce
gra li wte dy Czer wo no - i Nie bie sko -Czar ni, od by wa "y si% tak
zwa ne gi ta ria dy... zna la z"em nie daw no ar chi wal ny nu mer
Jaz zu, któ ry po tem za mie ni" si% w Jazz Fo rum, gdzie wy -
dru ko wa no mój list do re dak cji, w któ rym uskar 'a "em si%,
'e or ga ni zo wa ne s# tyl ko gi ta ria dy i tyl ko g"o !na mu zy ka
jest pro mo wa na. By li !my od sa me go po cz#t ku ta ki mi bo -
jow ni ka mi, o to, 'e by pa mi% ta$ t% mu zy k%. Nie by "o co praw -
da a' tak tra gicz nie jak te raz, kie dy jest nie zwy kle ma "o di -

Wielki Satchmo
w Cz"stochowie
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xie lan du w ra dio i te le wi zji, a jazz ko ja rzy si! wszyst kim
z jaz zem no wo cze snym, nie co prze in te lek tu ali zo wa nym,
tech nicz nie sto j" cym na wy so kim po zio mie. Ta ka mu zy ka
jest dla szer szej pu blicz no #ci nie do przy j! cia, trze ba mie$
po wa% ne przy go to wa nie mu zycz ne, %e by j" zro zu mie$.
Swing i di xie s" pro ste, mo% na je nu ci$, #pie wa$, to jest ta -
ka mu zy ka pop lat dwu dzie stych i trzy dzie stych... wte dy ta& -
czo no, ba wio no si!, a przy jaz zie no wo cze snym nie jest to
ta kie 'a twe. Za nu ci$, za #pie wa$ di xie czy swing jest w sta -
nie ka% dy. A ci!% ko jest za nu ci$ so bie na przy k'ad Par ke -
ra czy Col tra ne’a. Dla te go my wci"% wal czy my, %e by ta mu -
zy ka nie umar 'a ra zem z na mi.

– Ja nusz So! ty sik: To si! tak %e wi" %e z oso ba mi du %o
star szy mi od nas... to tym lu dziom przy po mi na m'o -
do#$ – nie wa% ne, czy kto# si! zna' na tej mu zy ce, czy ro -
bi' p'y to te ki itd. Kie dy jest si! m'o dym, po zna je si! ko bie -
ty, m'o dzie% ba lan gu je – za wsze ba lan go wa 'a – pro sz! so bie
nie da$ wmó wi$, %e by 'o ina czej... (!miech), wte dy lu dzie
ba wi li si! przy tej mu zy ce. Do pó ki te po ko le nia %y j", to ta
mu zy ka ma w umy #le emo cjo nal ne i prak tycz ne za sto so -
wa nie, bu dzi emo cje i jest przy czyn kiem do wspo mnie&.

Do cza su Be atle sów, nie by 'o prak tycz nie po po wej mu -
zy ki, ale jazz spe' nia' t! funk cj! – wszy scy ba wi li si! wspa -
nia le, to by 'a mu zy ka dla in te li gen cji, bar dziej zwi" za na
z miej sca mi stu denc ki mi, z klu ba mi.... by 'a ko cha na i lu -
bia na, cho$ wcze #niej by 'a t! pio na. Ale m'o dzi lu bi" w'a -
dz!... kon te sto wa$. 

– Ja nusz Ku rek: Sko ro wspo mi na my tam ten okres, to
przy po mnij my so bie, jak s'u cha li #my w tych la tach z Wa -
szyng to nu The Vo ice of Ame ri ca i cze ka li #my z bi ciem ser -
ca na „Go dzi n! Jaz zu”, pro wa dzo n" przez le gen dar ne go Wil -
li sa Co no ve ra. Pre zen to wa' nie tyl ko mu zy k! ale tak %e
wy wia dy z naj wi!k szy mi ar ty sta mi jaz zo wy mi; Du ke El -
ling to nem, El l" Fit zge rald czy Lo uisem Arm stron giem. Ju%
wte dy Lo uis by' bli sko nas. Po dob nie Ra dio Lu xem bo urg,
któ re nada wa 'o du %o mu zy ki pop.

– Nie jest jed nak tak, "e wy si# nie zmie nia cie. Pew na

ewo lu cja na st$ pi !a na przy k!ad w za kre sie in stru men -

ta rium – od tr$b ki do kor ne tu.

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: (!miech) To jest
ewo lu cja wstecz. Lo uis Arm strong do ro ku 1925 gra'
na kor ne cie. Do pie ro pó( niej za cz"' gra$ na tr"b ce. Kor net
jest tym in stru men tem, od któ re go wszyst ko si! za cz! 'o, to
ta ki pra dzia dek tr"b ki. W No wym Or le anie w la tach dwu -
dzie stych wszy scy gra li na kor ne tach. Bunk John son kie -
dy# na wet po wie dzia', %e aby gra$ na tr"b ce, trze ba mie$
wy% sze stu dia. U mnie jest od wrot nie. W la tach sze#$ dzie -
si" tych, kie dy roz po czy na 'em swo j" dro g! mu zycz n", nie
mo% na by 'o do sta$ kor ne tu. Si '" rze czy by 'a wi!c tr"b ka,
ale obec nie gram tyl ko na kor ne cie.

– Co Lo uis Arm strong ma wspól ne go z Cz# sto cho w$?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Jest jed nost k" in spi -
ru j" c" wszyst kich tr! ba czy i wszyst kich mu zy ków jaz zo -
wych... Mi les Da vies po wie dzia' kie dy#, %e nie ma na #wie -
cie tr! ba cza, któ ry kie dy# nie by' pod wp'y wem Arm stron ga.
Je %e li Da vis to mó wi...

– Ja nusz Ku rek:... Wyn ton Mar sa lis i Piotr Woj ta sik te%,
i wie lu mu zy ków oraz wo ka li stów. Mi cha' Urba niak wspo -
mnia', %e kie dy ja ko na sto la tek us'y sza' na gra nia Lo uisa Arm -
stron ga, od mie ni 'o to je go %y cie i za ko cha' si! w jaz zie, cho -
cia% od dzie ci& stwa uczy' si! gry na skrzyp cach. Krzysz tof
Kraw czyk po wie dzia' kie dy#, %e „Lo uis Arm strong po ru -
szy' stru ny je go ser ca i du szy”. Do dam, %e wie le lat te mu
Lo uis za go #ci' na krót ko w Cz! sto cho wie, kie dy to zna ko -
mi ty ar ty sta ma larz To mek S! tow ski na ma lo wa' ob raz „Lo -
uis & Ja nusz”, któ ry mo% na by 'o zo ba czy$ w Mu zeum Wy -
obra( ni w Cz! sto cho wie. 

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Do dzi siaj o tym si!
dys ku tu je, ale Hot Fi ve Arm stron ga to by' ka mie& mi lo wy
w roz wo ju mu zy ki, i przy zna j" to wszy scy – nie tyl ko mu -
zy cy ale i kry ty cy. On by' wiel k" po sta ci". 

A Cz! sto cho wa – bez fa' szy wej du my mo g! po wie dzie$,
to wspa nia le, %e po mnik mi strza zo sta' nie daw no od s'o ni! -
ty pod czas fe sti wa lu Hot Jazz Spring. Ka to wi ce tak %e ma -
j" w tym swo j" za s'u g!... jest ta ki pan, Ja nusz Ku rek...
(!miech), któ ry by' bar dzo za in te re so wa ny tym przed si! -
wzi! ciem. Pan Ja nusz jest jed nym z cz'on ków za 'o %y cie -

Fi ve O’Clock Or che stra
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li Pol skie go Sto wa rzy sze nia Jaz zu Tra dy cyj ne go i bra! ak -
tyw ny udzia! w tym pro jek cie. Po mnik wy ko na! zna ko mi -
ty rze" biarz Je rzy K# dzio ra, stoi tu$ przy Fil har mo nii Cz# -
sto chow skiej, no ta be ne miesz cz% cej si# przy pla cu Lo uisa
Arm stron ga. To je dy ny ta ki po mnik w Eu ro pie. Mo $e my
by& dum ni, $e sta n%! nie w Li zbo nie, nie w Ber li nie czy Lon -
dy nie – ale w Cz# sto cho wie. 

– Ja nusz Ku rek: I je ste 'my dum ni, a ja szcz# 'li wy,
na uro czy sto 'ci od s!o ni# cia po mni ka by !em bar dzo wzru -
szo ny. Mi n# !o wie le lat od na sze go spo tka nia po kon cer -
cie Wiel kie go Satch mo w Wa szyng to nie. By! jak za wsze
u'miech ni# ty i przy ja ciel ski. Przy j%! m!o de go pia ni st# z Pol -
ski nie zwy kle $ycz li wie. (a !o wa!, $e nie od wie dzi! Pol ski,

nie przy pusz cza!, $e w Cz# sto cho wie b# dzie ju$ na sta !e.
Pod pi sa! i po da ro wa! mi swo je zdj# cie, by !em prze szcz# -
'li wy ma j%c au to graf Lo uisa, a on po pro si! o prze li te ro wa -
nie mo je go na zwi ska i na od wro cie na pi sa! de dy ka cj#. To
zdj# cie jest dla mnie jak re li kwia. Nie spo sób w kil ku zda -
niach opo wie dzie& o nie sa mo wi tym spo tka niu z Kró lem Jaz -
zu. By !em kil ka ra zy w do mu, w któ rym miesz ka! w No -
wym Jor ku, na 107 uli cy dziel ni cy Qu een Co ro na, gdzie
wszyst ko by !o tak, jak zo sta wi!, nie ru szo ne. Po kil ku la -
tach przy go to wa) otwar to tam mu zeum Lo uisa Arm stron -
ga, na któ re go otwar cie – ja ko je dy ny z Pol ski – zo sta !em
za pro szo ny. Do mu zeum za wio z!em sta tu et k# Lo uisa
z br% zu, wy ko na n% przez zna ko mi te go rze" bia rza Zyg mun -
ta Brach ma) skie go na pa mi%t k# tam te go spo tka nia. 

– Wspo mnia! pan o Pol skim Sto wa rzy sze niu Jaz zu Tra -

dy cyj ne go – jak ono po wsta !o?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: W sto wa rzy sze niu
jest pe! ny za kres za wo dów – s% pra cow ni cy umy s!o wi, s%
go spo dy nie do mo we... ale wszy scy ko cha j% jazz. Nie ma
tam przy pad ko wych lu dzi. Naj pierw roz pu 'ci li 'my wi ci,
echo by !o du $e, zje cha li si# ko le dzy z Ka to wic, Adam Sol -
ski, któ ry pro wa dzi Fun da cj# Jaz zu Tra dy cyj ne go oraz ze -
spó! Ener jaz zer, przy je cha! z Gli wic. Trzy dzie stu sze 'ciu
cz!on ków za !o $y cie li ze bra !o si# w go 'cin nej staj ni u Lesz -
ka Pi lar skie go w Z!o tym Po to ku. W staj ni – cho& do tej na -
zwy trze ba by !o si# przy zwy cza i&… jest ma low ni czo
pi#k nie, grill stoi mi# dzy mu zy ka mi a pu blicz no 'ci%,
wiatr za wie je i dym gry zie w oczy raz pu blicz no'&, a raz
mu zy ków. Dla cze go w na zwie zde cy do wa li 'my si# umie -
'ci& s!o wo „tra dy cyj ne go”? Miesz kam te$ w Akwi zgra nie
i przy wio z!em stam t%d nie miec kie cza so pi smo Jazz Po dium.
Oni po 'wi# ca j% do'& du $o miej sca jaz zo wi tra dy cyj ne mu,
za pre zen to wa !em te ar ty ku !y. A w pol skim Jazz Fo rum pi -
sz% o kim' je 'li aku rat umar! – i to wszyst ko. Jak ja umr#,
to te$ b# dzie o mnie ar ty ku! w Jazz Fo rum... (!miech).

– Ja nusz Ku rek: Nie b# dzie my cze ka& na Jazz Fo rum

(!miech). Kie dy przed la ty po zna !em Ta de usza, zo ba czy !em
w nim cz!o wie ka „po zy tyw nie za kr# co ne go” dla jaz zu tra -
dy cyj ne go i dla mo je go ido la Lo uisa Arm stron ga – „czu! Blu -
esa”! *mia !o mo g# po wie dzie&, $e bez Ta de usza, bez je go
ini cja ty wy i upo ru nie by !o by po mni ka i wie lu in nych przed -
si# wzi#&. Dzi# ku je my Ci Ta dziu!

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: W trak cie pi sa nia sta -
tu tu mia !em ta kich prze zor nych cz!on ków, któ rzy chcie li, $e -
by nie by !o za pi su o jaz zie tra dy cyj nym. Pod tym po j# ciem
jest ro zu mia ny jazz do sty lu swing w!%cz nie. Zro bi li 'my to
po, $e by kto' m% dry nie stwier dzi!, $e Par ker czy Rol lins to

Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski – mu zyk, ab sol went Po -
li tech ni ki Cz# sto chow skiej, gry na tr%b ce uczy! si# u prof.
A. St#p niew skie go. Za !o $y ciel i li der stu denc kie go ze spo -
!u „Fi ve o’Clock” (od 2003 r. „Fi ve o’Clock Or che stra”)
zdo byw cy „Z!o tej Tar ki” (w 2001 r. i 2002 r.) a w 2009 r.
„Ho no ro wej Z!o tej Tar ki”. Ini cja tor i dy rek tor ar ty stycz -
ny cz# sto chow skie go fe sti wa lu jaz zu tra dy cyj ne go Hot Jazz
Spring (w tym ro ku od by !a si# 11 edy cja), wspó! ini cja tor
po wsta nia  (2011 r.) Pol skie go Sto wa rzy sze nia Jaz zu
Tra dy cyj ne go, pierw szy je go pre zes, w sierp niu br. po now -
nie wy bra ny na to sta no wi sko. Za !o $y ciel i li der dzia !a j% -
ce go w Niem czech od 2005 r. ze spo !u „Aix Di xie Con nec -
tion” i dzia !a j% ce go w Pol sce od 2008 r. ze spo !u „Ta dor
Swing tet”. Zdo byw ca te go rocz nej in dy wi du al nej „Z!o tej
Tar ki”. 

Ja nusz Ku rek – ani ma tor kul tu ry, m.in. wie lo let ni dy rek -
tor Cen trum Kul tu ry Bu dow la nych, Wo je wódz kie go O'rod -
ka Kul tu ry w Ka to wi cach, b. dy rek tor ar ty stycz ny Pa !a cu
w Ryb nej SPAM, obec nie dy rek tor Agen cji Re kla my Ra dia Ka -

to wi ce, uho no ro wa ny wpi sem bio gra ficz nym do ksi%$ ki
„Pio nie rzy i Ty ta ni Pol skiej Re kla my”. Pia ni sta, gra! m.in.
w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich, Fran cji, We ne zu eli,
Ka na dzie, Zwi%z ku Ra dziec kim i Izra elu. Cz!o nek Sto wa rzy -
sze nia Pol skich Ar ty stów Mu zy ków, Sto wa rzy sze nia Dzien -
ni ka rzy Rzecz po spo li tej, To wa rzy stwa Kul tu ry Te atral nej,
IAA – Mi# dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Re kla my oraz Pol -
skie go Sto wa rzy sze nia Jaz zu Tra dy cyj ne go. 

So! ty sik Ja nusz – sak so fo ni sta, pia ni sta, twór ca mu zycz -
ne go klu bu jaz zo we go i Sto wa rzy sze nia Jaz zo we go w Cz# -
sto cho wie. Wspó! pra co wa! z Lo tha rem Dzi wo ki i Man fre -
dem Nie zgo d%, w Es tra dzie Opol skiej pra co wa! z Pio trem
Kot tem. Wie le lat prze by wa! w Fin lan dii. Pre fe ru je mu zy -
k# swing i ma in stre am. Pod ko niec lat 60. wspó! pra cu j%c
z Hel mu tem Na dol skim, Jac kiem Bed nar kiem i An drze jem
Przy biel skim, ze tkn%! si# z free jaz zem. W ostat nich la tach
za na mo w% T. Or gie lew skie go po wró ci! do ko rze ni jaz zu,
wspó! pra cu je obec nie z for ma cj% jaz zu tra dy cyj ne go „Fi ve
o’Clock Or che stra”.

U stóp Lu isa Arm stron ga w Cz" sto cho wie sto j# (od le wej): pre zes PSJT

Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski (kor ne ci sta), twór ca po mni ka Je rzy K" dzio -

ra i Ja nusz Ku rek (pia ni sta), ami kus Lo uisa
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jest jazz tra dy cyj ny. Ta de fi ni cja zo sta !a przy j" ta po to, #e -

by tra dy cyj ny jazz nie zgi n$!, nie umar! ra zem z na mi. 

Sta ra my si" przy bli #y% t" mu zy k". Ma my wie le ra do -

&ci z kon cer tów szkol nych. Z sa tys fak cj$, ale i z prze ra -

#e niem do strze ga my, #e m!o dzi lu dzie spo ty ka j$ si" z t$
mu zy k$ po raz pierw szy, na szcz" &cie mó wi$, „o! ja kie

to jest faj ne!”. To jest ta ka mu zy ka pop lat dwu dzie stych

i trzy dzie stych, wal czy my, #e by by !a dzi& gra na i s!y sza -

na, #e by #y !a.

To jest do bro kul tu ry &wia to wej, trze ba dba% o nie tak, jak

na przy k!ad o mu zy k" lu do w$. Wcze &niej, w la tach pi"% -
dzie si$ tych by !o mnó stwo w Pol sce ze spo !ów lu do wych, po -

wsta !o „Ma zow sze”, „'l$sk”. Jazz tra dy cyj ny tak sa mo jest

do brem kul tu ry &wia to wej. Trze ba go chro ni% tak, jak mu -

zy k" kla sycz n$, tak jak chro ni si" do bro mu zy ki Mo zar ta,

Beetho ve na, Mah le ra czy Cho pi na. To nie mo #e po pa&% w za -

po mnie nie.

– Ja k! wi dzi pan przy sz"o#$ jaz zu tra dy cyj ne go?

– Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski: Cze kam na jazz re vi -

val, cze kam na po wrót te go, co by !o. Jak si" po pa trzy na hi -

sto ri" jaz zu, No wy Or le an, la ta dwu dzie ste, trzy dzie ste, po -

tem swing po tem be -pop, Par ker... ta mu zy ka by !a w ci$ g!ym

roz wo ju, na st" po wa !y zmia ny w har mo niach, skom pli ko wa -

ne szyb kie tem pa. 

Mo #e za pi"% dzie si$t lat, kto& we( mie ta k$ p!y t" („Ju bi -

lee” Fi ve O’Clock Or che stra) i ona b" dzie wte dy ju# hi sto -

rycz na... (!miech). Sztu ka nie lu bi mo no to nii, nie zno si ma -

ra zmu. Wy cho dz" z za !o #e nia, #e w pew nym mo men cie jazz

tra dy cyj ny sta nie si" zno wu bar dzo po pu lar ny, bo w mu zy -

ce pop nic si" nie dzie je od lat. Dzi siej sze prze bo je rów nie

do brze mo g!y by by% na gra ne w la tach dzie wi"% dzie si$ tych

czy na wet osiem dzie si$ tych...

!

Zd
j"

 ci
a 

za
rc

h.
 J

a n
u s

za
 K

ur
 ka

J
u bi le usz Katowic jest oka zj$ nie tyl ko do przy po mi na nia

dzie jów mia sta, ale tak #e lu dzi, któ rzy z gro dem nad Ra -

w$ zwi$ za li swo je #y cie, two rz$c je go hi sto ri". Jed n$
z naj cen niej szych ikon Ka to wic nie w$t pli wie sta! si" Fe liks

Netz. Nie ste ty miast &wi" to wa% 75 uro dzi ny twór cy, w kwiet -

niu te go ro ku po #e gna li &my te go wy bit ne go po et", pro za ika,

t!u ma cza, kry ty ka fil mo we go. Spu &ci zna li te rac ka, ja k$ zo -

sta wi! nam au tor „Uro dzo ne go w 'wi" to Zmar !ych”, we sz!a
na sta !e do ka no nu li te ra tu ry pol skiej. W ro ku ju bi le uszo wym

Ka to wic nie mo g!o wi"c za brak n$% tej nie zwy k!ej po sta ci.

Oka zj$ do przy po mnie nia do rob ku li te rac kie go pi sa rza by !a
in au gu ra cj$ po wa ka cyj nej prze rwie Ju bi le uszo wych Spo tka#
Po etyc kich w ra mach, któ rych od by !y si" trzy dnio we (8–10

wrze &nia) spo tka nia Fe liks Netz i Przy ja cie le, pro wa dzo ne

przez Ma cie ja Szcza wi) skie go. W&ród za pro szo nych do dys -

ku sji go &ci zna le( li si" m.in. dr Prze my s!aw Da ko wicz

(po eta, ese ista, kry tyk li te rac ki, hi sto ryk li te ra tu ry), Woj ciech

Kass (po eta, ese ista ani ma tor kul tu ry, dy rek tor Mu zeum K.I.

Ga! czy) skie go w Pra niu), Krzysz tof Kucz kow ski (po eta, na -

czel ny re dak tor „To po su”, wy daw ca naj now sze go to mu

po ezji Fe lik sa Net za za ty tu !o wa ne go „Krzyk so wy”). Spo -

tka nia od by wa !y si" w sa li Par nas sos w Bi blio te ce 'l$ skiej,

w Pa !a cu M!o dzie #y i MDK „Ko szut ka”. Uczest ni cy mie li

tak #e oka zj" obej rze% film ob ra zu j$ cy twór cz$ obec no&% Fe -

lik sa Net za w Ka to wi cach – „Mia sto po ety” a tak #e
wy s!u cha% (i prze #y%) nie zwy kle po ru sza j$ ce s!u cho wi sko

Krzysz to fa Kicz ka – „Be st sa riusz”, kom pi la cji tek stów au to -

ra „Trzech dni nie &mier tel no &ci”. 

Przyjaciele Feliksowi Netzowi

Uczest ni cy spo tka# Fe liks Netz i Przy ja cie le: Woj ciech Kass, Prze my -
s$aw Da ko wicz, %o na po ety Be ata Netz i Krzysz tof Kucz kow ski.
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W radiowym studiu Henryk Cierpio$ rozmawia z Ta de uszem Ehr hardt -Or gie lew skim i Januszem So$tysikiem.



Jak !azarz

Pami!ci Mamy

Jak !azarz… – tak mówi"a, skar#$c si% na los swój.
Jak !azarz… – nie inaczej, od ponad lat dwóch.

Tam za oknem &nieg, mróz i szczypi$ policzki.
Tu przy "ó#ku tylko kubki, "y#ki, miski.

Tam s"o'ce si% ukrywa w obfitych koronach
Drzew, które szumi$ po rodzinne strony.

Tu #arówka lampki o&wietla biel &ciany.
I tylko z r$k zaj$czki p%dz$ na polan%.

Ej, !azarzu, !azarzu dobrze tobie w grobie.
Nie widzia"e& tych spojrze', co ona, na sobie. 

12 kwietnia 2015

Pami!ci Feliksa Netza

teraz jak inni
mia"o by( inaczej

inaczej nie ma
zawsze jest tak samo

odp"ywaj$ my&li
od tego co ziemskie

jednocz$ si%
w nago&ci

pi%kna jest nago&(
w wieczno&ci

Po"egnania

jak je opowiedzie(
gdy brakuje s"ów

zwyk"e powszechne
jednak wyj$tkowe

za ka#dym razem
a jakby na nowo

powtarzalne 
pierwsze

niby do jutra
a przecie# na wieczno&(

Kiedy umr#

Kiedy umr%,
nic nie zmieni si% przecie#,

wierzba zakwitnie tak samo,

&wiat b%dzie trwa", 
tyle #e z drugiej strony.

MARIAN KISIEL
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11 czerwca 2015

Pami!ci Jana F. 
Lewandowskiego

upa! w drzewach
i koj"cy #wiegot

o #wicie
i wieczorem

mowa ptaków
szum skrzyde!

jeszcze jedna kawa
jeden papieros

i mo$na to zapisa%
na wieczno#%

MARIAN KISIEL

4 marca 2015

Pami!ci Stanis"awa Krawczyka

teraz ju$ wie
wi&cej wiedzie% nie chce

po co mu wiedza
z której nie skorzysta

w bezmiernej ciszy
ostateczna przysta'

ju$ $adnej #mierci
tylko to czekanie

* * *

dobrze wymy#lono
z tym cia! zmartwychwstaniem

stare ziarno si& chowa
pod pierzynk" ziemi

a popatrz ju$ kie!kuje
i pnie si& do s!o'ca

30 wrze!nia 2012

Pami!ci W"odzimierza Wójcika

jak$e ja si& uspokoj&
gdy nie b&dzie was ju$ przy mnie
có$ ja wtedy z sob" zrobi&

kogo s!ucha% kogo czyta%
ju$ nazwiska nie s" znane
ju$ nazwiska odp!yn&!y

$adnej twarzy ani oczu
co przez lata gdzie# si& #mia!y
teraz nikt i nie ma twarzy

wi&c jak mi si& uspokoi%
na ostatnim krze#le w sali
kiedy z przodu same plecy

patrz& szukam chc& powiedzie%
ale pustka nie ma komu ciemno#%
i ostatnie krzes!o trzeszczy

tak jak trzeszcz" ko#ci w grobie
kiedy chc" si& wyprostowa%
ale si!y ju$ nie maj"
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Dom, w któ rym

miesz ka pa mi!"
Oj,by wa !o tam we so !o. W bu -

dyn ku przy ul. Sza fran ka 9
w Ka to wi cach miesz ka! w la tach
sze"# dzie si$ tych mój li ce al ny ko le ga
Ste fan. W miesz ka niu, w któ rym by -
!o 11 po koi. Jed nak po woj nie roz dzie -
lo no t% im po nu j$ c$ prze strze& po mi% -
dzy 5 ro dzin. Wspól ny tam by! tyl ko
przed po kój. Sie dzi ba ro dzi ny Ste fa na
nie ro bi !o wte dy na mnie spe cjal ne go
wra 'e nia, bo sam uro dzi !em si% w czte -
ro po ko jo wym miesz ka niu przy ul.
Ko cha now skie go 2. Do pie ro z cza sem
do cie ra !o do mnie, 'e ka mie ni ca
przy Sza fran ka 9 to co" wy j$t ko we go,
ni gdy nie przy pusz cza !em, 'e tam
w!a "nie b% dzie kie dy" Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic i 'e z tym bu dyn kiem
zwi$ za ny b% dzie ka wa !ek mo je go w!a -
sne go 'y cio ry su.

Bar dzo no wo cze sna ka mie ni ca

Re dak cja mie si%cz ni ka !l"sk wspó! pra -
cu je z MHK od lat. Ko rzy sta my ze

zgro ma dzo nych w dzia le fo to gra ficz -
nym ar chi wal nych zdj%#, ze swej stro ny
za" od no to wu je my wy da rze nia dzie j$ ce
si% w tej pla ców ce, i nie s$ to tyl ko omó -
wie nia or ga ni zo wa nych tu wy staw czy
wy daw nictw, ale tak 'e m.in. re la cje z od -
by wa j$ cych si% tu taj od lat, za wsze
w dniach s$ sia du j$ cych z uro dzi na mi mia -
sta, „Kon fe ren cji ka to wic kich”. Tak si%
z!o 'y !o, 'e to g!ów nie ja je stem w kon -
tak cie z Mu zeum, znam tu nie mal wszyst -
kich, wi%c kie dy w re dak cji zro dzi! si% po -
mys!, 'e by z oka zji stu pi%# dzie si% cio le cia
uzy ska nia przez Ka to wi ce praw miej skich
od by# spa cer po tej in sty tu cji z uwzgl%d -

nie niem miejsc, któ re nie s$ prze zna czo -
ne do zwie dza nia, mnie wy de le go wa no
do re ali za cji te go te ma tu.

Dy rek tor Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
Ja cek Sie bel zgo dzi! si% by# mo im prze -
wod ni kiem. Za cz% li "my od roz mo wy
o sa mej sie dzi bie. Do wie dzia !em si%, 'e
ka mie ni ca przy ul. Sza fran ka 9 po wsta -
!a w ro ku 1910, czy li tu' przed wy bu -
chem I woj ny "wia to wej, na pod sta wie
przy go to wa ne go 4 la ta wcze "niej pro jek -
tu. W wy bu do wa nym bu dyn ku od po -
cz$t ku by !y 2 ro dza je miesz ka&. Jed ne
o po wierzch ni 150 me trów kwa dra to -
wych, dru gie by !y 2 ra zy wi%k sze. Im -
po nu j$ cy me tra', trze ba przy zna#.

– Jak na tam te cza sy by !a to ka mie ni -
ca bar dzo no wo cze sna – opo wia da dy -
rek tor. – Od sa me go po cz$t ku by !o tu
cen tral ne ogrze wa nie, in sta la cja wod no -
-ka na li za cyj na, elek trycz na i by! gaz.
Dom sta! nie co na ubo czu, do"# od da lo -
ny od cen trum, mi mo to nie s!y cha nie no -
wo cze sny. Nic wi%c dziw ne go, 'e znaj -
du j$ ce si% tu miesz ka nia zo sta !y bar dzo
szyb ko za sie dlo ne.

Do bry duch Asy me trycz nej Da my

Miesz ka !y tu oso by zna ne, naj bar -
dziej z nich wdo wa po Woj cie chu

Kor fan tym, El' bie ta, któ ra przy ul. Sza -
fran ka 9 za miesz ki wa !a od ro ku 1947
do 1967. Gdzie" wy czy ta !em, 'e ju'
wcze "niej miesz ka li tu lu dzie zwi$ za ni
z dyk ta to rem III po wsta nia "l$ skie go, by -
!a to za tem ta ka an ty sa na cyj na en kla wa,
bo po bli sk$ wil l% przy ul. Za ci sze zaj mo -
wa! mar sza !ek Sej mu (l$ skie go Kon stan -
ty Wol ny.

– Nie ste ty oso by, któ re tu miesz ka !y,
wy pro wa dzi !y si% z ca !ym do byt -
kiem – 'a !u je Ja cek Sie bel, w któ rym
ode zwa !a si% du sza mu ze al ni ka. – Nie
mo 'e my wi%c za pro si# zwie dza j$ cych
s!o wa mi: „Pro sz% zo ba czy#, to jest ume -
blo wa ny po kój, w któ rym 'y !a pa ni
El' bie ta Kor fan to wa”. To, co ma my, to
wn% trza od two rzo ne, tro ch% ide al ne,
ale jed nak od da j$ ce du cha tam tych cza -
sów.

– Czy ist nie je wy kaz lo ka to rów
od cza sów nie miec kich, po tem z cza sów
mi% dzy woj nia?

– Pa ra dok sem jest to, 'e sa mi mu ze -
al ni cy nie stwo rzy li pe! nej mo no gra fii te -
go miej sca, w któ rym ma my sie dzi b%.

– Za tem za da nie przed wa mi.
– Pod j% !a si% go pa ni dy rek tor Ja dwi -

ga Li po& ska -Saj dak kil ka lat te mu. Jej
za wdzi% cza my to, co wie my, ale ci$ gle
jesz cze wie my ma !o. My "l%, 'e nad szed!
do bry czas na po szpe ra nie w ar chi -
wach, bo w przy sz!ym ro ku Mu zeum b% -
dzie ob cho dzi# okr$ g!e, trzy dzie ste pi$ -
te uro dzi ny.

Dy rek tor opo wia da o po cz$t kach pla -
ców ki (1. Stycz nia 1981), któ ra – cho#
ju' mia !a na zw% „Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic” by !a je dy nie od dzia !em Mu zeum
Gór no "l$ skie go w By to miu. Sta ra nia
o po wsta nie ta kiej in sty tu cji trwa !y przez
kil ka lat. A ju' 2 la ta wcze "niej mia sto

BOG DAN WI DE RA
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wy bra !o lo ka li za cj", w!a #nie ul. Sza fran -
ka 9, jed no miesz ka nie. Z te go, co pa mi" -
tam, w jed nym z po koi pre zen to wa no ja -
k$# hut ni cz$ ma kie t" (nie wiem, czy to
by !a hu ta „Mar ta”). A w ka mie ni cy
miesz ka li jesz cze wów czas zwy kli, nor -
mal ni lo ka to rzy. Zna laz! si" tu tak %e Ze -
spó! Fil mo wy „Si le sia”, kie ro wa ny przez
Ka zi mie rza Kut za. I by& mo %e MHK na -
dal gnie' dzi !o by si" w tym jed nym
miesz ka niu, gdy by nie zrz$ dze nie lo su.
W Ka to wi cach osie dli !a si" po woj nie
Eu ge nia Wy szo mir ska -Ku' nic ka – mo -
del ka Wit ka ce go, s!yn na Asy me trycz na
Da ma. Ko lek cj" swo ich por tre tów, wy -
ko na nych przez mi strza z Za ko pa ne go,
prze ka za !a w te sta men cie Ka to wi com.
Z tym skar bem ów cze sne w!a dze mu sia -
!y co# zro bi&. Dzi" ki te mu Mu zeum zy -
ska !o swo j$ sie dzi b" – ca !$ ka mie ni c". To
zna czy: pra wie ca !$. Po nie wa% lo ka le zaj -
mo wa ne przez Ze spó! Fil mo wy „Si le sia”
prze j" !o (l$ skie To wa rzy stwo Fil mo we,
te% po wsta !e z ini cja ty wy m. in. Ka zi mie -
rza Kut za.

– To by !o faj ne s$ siedz two – wspo mi -
na Sie bel. – Nie mo g" po wie dzie& o so -
bie, %e je stem Ma tu za le mem, ale pa mi" -
tam, kie dy jesz cze na do le to ki no (Klub

Fil mow ca przy !TF – przyp. Au to ra)

dzia !a !o. Obej rza !em tam kil ka bar dzo
do brych fil mów.

Pa ni dy rek tor Ja dwi ga Li po) ska -Saj -
dak by !a jed nak z s$ sia dów znacz nie
mniej za do wo lo na. Wiem, bo przez
wie le lat by !em w Za rz$ dzie To wa rzy -
stwa. Zaj mo wa li #my wte dy po !o w" par -
te ru, a te po miesz cze nia bar dzo by si"
MHK przy da !y. Sy tu acja roz wi$ za !a
si" sa ma po zmia nie ustro ju. Pre mie ry
ki no wych hi tów od by wa !y si" nie mal
jed no cze #nie na #wie cie i w Pol sce, zni -
k!a cen zu ra, wi"c po ka zy wa nie fil mów
za ka za nych prze sta !o by& atrak cj$, po -
ja wi !y si" ma gne to wi dy… (l$ skie To wa -
rzy stwo Fil mo we do sta !o in n$ sie dzi b",
ale ju% nie wró ci !y cza sy daw nej #wiet -
no #ci.

Pa mi" tam, %e w jed nym z mu ze al nych
po miesz cze) znaj do wa! si" ga bi net pre -
zy den ta Ka to wic Ada ma Ko cu ra. 

– Jest za #cia n$, na ra zie go nie udo -
st"p nia my – mó wi dy rek tor. – Za cho wa!
si" w ca !o #ci, b" dzie my go chcie li wy -
eks po no wa& w przy sz!o #ci.

Znik! tak %e ga bi net Lu do mi ra Ró %yc -
kie go. To zna czy ist nie je, ale te% jest te -
raz nie do st"p ny dla zwie dza j$ cych. Sie -
bel wy ja #nia, %e zna cz$ co ogra ni cza!
prze strze) prze zna czo n$ na wy sta wy
cza so we. Trud no si" z tym nie zgo dzi&,
zwa %yw szy roz mach ostat nich eks po zy -
cji – cho& by fo to gra fii An ny Choj nac kiej,
czy prac Wit ka ce go zwi$ za nych z ko bie -
ta mi. A ju% nie d!u go Mu zeum po ka zy -
wa& b" dzie dzie !a Han sa Bel l me ra,
s!yn ne go na ca !y #wiat sur re ali sty, któ -
ry uro dzi! si" w Ka to wi cach.

Pan na w!o "ciach

Ja cek Sie bel tra fi! do MHK jesz cze ja -
ko stu dent.

– Mi n" !y la ta i te raz jest pan tu taj „pa -
nem na w!o #ciach”.

Pro te stu je, wi"c za czy nam wy li cza&:
– Fi lia przy ul. Ko per ni ka 11, czy li

daw ne miesz ka nie Bar ba ry i Sta ni s!a wa
Pta ków…

– To Dzia! Te atral no -Fil mo wy MHK.
Sk!a da si" z dwóch cz" #ci, Mu zeum pa) -
stwa Pta ków, to jest eks po zy cja sta !a…

– Mo% na tam z bli ska ogl$ da& wspa -
nia !e ko stiu my za pro jek to wa ne przez pa -
ni$ Bar ba r", któ re zna my ze zna ko mi -
tych fil mów pol skich, s$ zdj" cia…

– Wy sta wy cza so we po ka zu je my
w dru giej cz" #ci tej prze strze ni, któ ra no -
si na zw" „Ga le ria pod 11”.

– Jest te% od dzia! Mu zeum przy ul.
Ko #ciusz ki 47.

– Tam mie #ci si" nasz Dzia! Gra fi ki
im. Paw !a Stel le ra…

– … któ ry ni gdy w tym do mu nie
miesz ka!. *y! i pra co wa! w miesz ka -
niu z wi do kiem na plac An drze ja,
stwo rzy! na wet drze wo ryt, na któ rym
przed sta wi! ten efek tow ny skwer. To

pra ca chy ba jesz cze z lat mi" dzy wo -
jen nych.

– Te raz pra ce mi strza drze wo ry tu
mo% na po dzi wia& przy ul. Ko #ciusz ki,
sk!a da j$ si" na sta !$ wy sta w" Pa we" Stel -

ler – ka to wi cza nin z wy bo ru. W po zo sta -
!ej cz" #ci te go bar dzo pi"k ne go wn" trza,
z za cho wa ny mi sty lo wy mi ele men ta mi
wy stro ju, or ga ni zo wa ne s$ eks po zy cje
cza so we, pre zen tu j$ ce sztu k" wspó! cze -
sn$. (ci #le wspó! pra cu je my z ka to wic -
k$ ASP. No i trze ba w tym mo men cie do -
da&, %e bez po #red nio nad na szym
od dzia !em miesz ka! s!aw ny Hans Bel -
l mer. Zbieg oko licz no #ci, ale ma j$ cy ja -
ki# wy miar sym bo licz ny…

– Na wet, mo% na po wie dzie& – me ta -
fi zycz ny.

Krót ka dy gre sja

– Tota ka mo ja ma !a ob se sja – mó -
wi" – w Ka to wi cach za mkn" -

li #my Bel l me ra w aresz cie przy ul. Mi -

Dzia" teatralno-filmowy MHK, ul. Kopernika 11
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ko !ow skiej. Za „sztu k" nie mo ral n#”.
W tym sa mym miej scu za w!ó cz" go stwo
(i mo $e nie tyl ko) prze sie dzia! ja ki% czas
Je an Ge net. Tak so bie my %l", $e oba te
fak ty mo g!y by zo sta& upa mi"t nio ne od -
po wied ni mi ta bli ca mi na wi" zien nym
mu rze. W ko' cu nie ka$ de mia sto mo -
$e si" szczy ci& tym, $e w je go aresz cie
trzy ma no no bli st".

Ja cek Sie bel „ku pu je” $art.
– Wi"c by& mo $e po win na si" tam zna -

le(& te$ ta blicz ka przy po mi na j# ca ko lej -
ne go s!yn ne go wi"( nia – Lo uisa Die bla,
pierw sze go bur mi strza Ka to witz, któ ry
okrad! ka s" mia sta, uciek! do Ame ry ki,
tam z!a pa no go w Bal ti mo re i osa dzo no
po pro ce sie, w ka to wic kim wi" zie niu.

– Tym obec nym, w aresz cie przy Mi -
ko !ow skiej?

– Nie, prawdopodobnie wte dy by! to
nie wiel ki bu dy nek, przy le ga j# cy do gma -
chu s# du.

Wra ca my do „w!o "ci”

– Cz" %ci# MHK jest tak $e „Ma giel”
w Ni ki szow cu… – za czy nam.

– Nie ma „Ma gla”, jest Dzia! Et no lo -
gii Mia sta MHK.

– Ale ta daw na na zwa na dal funk cjo -
nu je. I chy ba trud no b" dzie to zmie ni&.
Moi dziad ko wie po sy !a li mnie po co%
na ul. Pie rac kie go, cho cia$ od lat na zy -
wa !a si" Wie czor ka.

– B" dzie my jed nak for so wa& u$y wa -
nie na zwy Dzia! Et no lo gii Mia sta, cho& -
by dla te go, $e bar dziej od da je cha rak ter
te go na sze go od dzia !u. A po za tym nie
mo $e my zgo dzi& si" na to, $e by sze fo -
w# te go nie zwy k!e go dzia !u na zy wa&
„kie row nicz k# ma gla”. Ale oczy wi %cie
po ka zu je my w na szym bu dyn ku tak $e
ca !y cykl do mo we go pra nia (to by !a bar -
dzo ci"$ ka pra ca), !#cz nie z ma glo wa -
niem. Po nad to jed nak mo$ na tu zo ba -
czy& wn" trze kom plet nie urz# dzo ne go
ro bot ni cze go miesz ka nia. Na tej pod sta -
wie mo $e my so bie wy obra zi& $y cie co -
dzien ne z pierw szej po !o wy XX wie ku.

– Mnie oso bi %cie naj bar dziej cie szy
sta !a eks po zy cja Mi strzo wie Gru py Ja -

now skiej. Mam pew no%&, $e moi kra jo -
wi a cza sem za gra nicz ni go %cie b" d# mo -
gli po zna& to wy j#t ko we ma lar stwo, tak
cha rak te ry stycz ne dla mia sta jak im pre -
sjo ni %ci dla Pa ry $a. W prze sz!o %ci zda -
rza !o si", $e Wró blem, Gaw li kiem, czy
Sów k# nie mo g!em si" po chwa li&
przed zna jo my mi, bo aku rat ani w MHK
ani w Mu zeum )l# skim nie by li w da -
nym cza sie pre zen to wa ni. I jesz cze
w zwi#z ku z Dzia !em Et no lo gii – by !em
nie daw no w Ni ki szow cu i us!y sza !em,
jak zdez o rien to wa ni przy jezd ni roz py -
tu j#, gdzie w!a %ci wie jest to Mu zeum.
Wiem, $e trud no na za byt ko wych fa sa -
dach wa szych obiek tów umiesz cza& ja -
kie% krzy kli we szyl dy, ale przy da !o by si"
ja kie% wy ra zist sze ozna ko wa nie, ja ki%
ele ment re kla mo wy…

– W!a %nie je ste %my w trak cie przy go -
to wy wa nia no wej ak cji pro mu j# cej Mu -
zeum, wi# $e si" to te$ z mo dy fi ka cj# na -

szej g!ów nej wy sta wy hi sto rycz nej
Z dzie jów Ka to wic. Ma my na dzie j", $e
uda si" nam do trze& z in for ma cj#
do wi"k szej ilo %ci od bior ców. Chcia! bym
jesz cze do da&, $e cz" %ci# na sze go Mu -
zeum jest rów nie$ rzym sko ka to lic ki
ko %ció! pw. %w. Mi cha !a Ar cha nio !a
w par ku Ko %ciusz ki…

– Ma cie na wet swój ko %ció! i pan dy -
rek tor mi mó wi, $e nie jest „pa nem
na w!o %ciach”! 

O tej szes na sto wiecz nej %wi# ty ni na -
gry wa li %my kie dy% z Jac kiem Sie blem
au dy cj" dla Ra dia Ka to wi ce. Opo wia da!
nam wte dy, $e po rz#d ne %l# skie go spo -
dy nie z Sy ry ni, po sprze da $y ko %ció! ka
Ka to wi com, tak gor li wie t" pe re! k"
drew nia nej ar chi tek tu ry wy my !y, $e
zni k!y zdo bi# ce wn" trze po li chro mie.

My %l", $e je den dzie' to za ma !o, ob -
je cha& i obej rze& wszyst kie przy na le$ -
ne do Mu zeum „w!o %ci”. Ale „kwa te r"
g!ów n#” mo $e my obej%&.

Scho da mi w gó r#, scho da mi
w dó!

Wy cho dzi my z ga bi ne tu, w g!" bi
ko ry ta rza wi da& drzwi do bi blio te -

ki, z któ rej cza sem ko rzy sta !em. Tym ra -
zem jed nak chc" obej rze& pra cow ni"
pla stycz n#. I tu dy rek tor mnie za ska ku -
je – za miast scho dzi& do piw ni cy, w któ -
rej si" mie %ci !a w daw nych cza sach,
kie ru je my si" na pod da sze. To mi si" na -
wet po do ba, bo z li te ra tu ry pa mi" tam, $e
ma la rze prze wa$ nie zaj mo wa li stry chy.
*e by by& bli $ej nie ba? Chy ba nie ko niecz -
nie (rzad ko wie dli %wi# to bli we $y wo ty),
ra czej ze wzgl" du na wy so ko%& czyn szu
(któ re go – ja ko bie da cy – i tak nie p!a ci -
li). Przy po mi na mi si" w tym mo men cie,
$e w tym sa mym kwar ta le bu dyn ków,
od stro ny wschod niej, w!a %nie pod ta kim
sa mym da chem miesz ka li i pra co wa li
zna ko mi ci twór cy – An ka Key ha i Zyg -
munt Lis. Mia !em oka zj" u nich by wa&,
ga da& o sztu ce, ksi#$ kach, $y ciu… On
(wszyst ko si" ja ko% dziw nie ple cie) tu$
po stu diach by! in struk to rem ma la rzy
z Gru py Ja now skiej, któ rym nie na rzu ca!
aka de mic kich re gu!, dba! na to miast o to,

$e by upra wia li sztu k" „po swo je mu”.
Po dro dze na gó r" prze ci ska my si" obok
rusz to wa', mi ja my ro bot ni ków w dre li -
chach. Ja cek Sie bel t!u ma czy, $e chc# zd# -
$y& z od no wie niem klat ki scho do wej
na wrze sie' – ka to wic ki mie si#c. Scho -
dzi my na trze cie pi" tro, zaj mo wa ne przez
Dzia! Hi sto rii. W pierw szym, pu stym po -
ko ju oleo druk na %cia nie przy po mi na mi,
$e to tu w!a %nie kie dy% mie %ci! si" Dzia!
Et no gra fii (chy ba wte dy jesz cze nie Et -
no lo gii). Okres urlo po wy, wi"c po ko je hi -
sto ry ków moc no prze rze dzo ne. Dy rek tor
zwra ca mi uwa g" na wy strój – po !# cze -
nie tra dy cji z no wo cze sno %ci#. To te$ dla
mnie od kry cie. Za zwy czaj by wam w tym
gma chu w ja kim% okre %lo nym ce lu
i – wstyd przy zna& – „ta kie wi dz" %wia -
ta ko !o, ja kie t" py mi za kre %lam oczy”.
Tym cza sem w tych „po ko jach do pra cy”
wspa nia !e, za byt ko we me ble, bo ga to
rze( bio ne i war te dro bia zgo we go stu dio -
wa nia, s# sia du j# z funk cjo nal ny mi biur -
ka mi, na któ rych sto j# kom pu te ry, ska ne -
ry, dru kar ki…

Na no we otwar cie wy sta wy Z dzie jów

Ka to wic chc" po cze ka&, wi"c scho dzi my
pi" tro ni $ej. Tam jesz cze eks po zy cja
po %wi" co na skom pli ko wa nym re la cjom
bio gra ficz no -ar ty stycz nym Wit ka ce go
z pa nia mi. Pi sa !em o niej ob szer nie
w po przed nim nu me rze na sze go mie -
si"cz ni ka, wi"c na dal scho dzi my w dó!.

Pierw sze pi" tro. To – mo$ na po wie -
dzie& – wi zy tów ka (a mo $e na wet
„sztan dar”) MHK.

S!od kie $y cie miesz czan

Dwie sta !e wy sta wy: W ka mie ni cy

miesz cza! skiej, co dzien no"# i od -

"wi$t no"# oraz U s% sia dów, na po ko jach

i w kuch ni. Wspa nia !e wn" trza, i te bo ga -
te, ale i te bied niej sze bu dz# po dziw. Mó -
wi", $e pi"k ne pa !a ce, pe! ne dzie! sztu ki,
bu do wa !a so bie ary sto kra cja, któ r# pó( -
niej na %la do wa !o miesz cza' stwo, a na wsi
pa' skie dwo ry „ko pio wa li” na mia r"
swo ich mo$ li wo %ci ch!o pi. Wy da je mi si"
to do%& oczy wi ste. Ale dy rek tor MHK
zwra ca mi uwa g", $e to nie „wy so ko uro -
dze ni” two rzy li %wiet no%& swo ich sie dzib.
Wszyst kie cu da, te lu strza ne sa le, ka se to -
no we su fi ty, kunsz tow ne ko min ki, sztu -
ka te rie, me ble i sprz" ty by !y dzie !em rze -
mie%l ni ków, czy li miesz czan a na wet
do mo ro s!ych ar ty stów wiej skich. Wcho -
dzi my do Dzia !u Sztu ki, ale nie za gl# da -
my do wspa nia !ych wn"trz miesz cza' -
skich, od wie dza my „po ko je do pra cy”.
Te raz ju$ przy gl# dam si" im z uwa g#.
Rzecz ja sna s# w nich kom pu te ry, ale tu
tak $e pro wa dzi si" pra ce ba daw cze w oto -
cze niu pi"k nych me bli, na %cia nach wi sz#
dzie wi"t na sto wiecz ne chy ba ob ra zy, wo -
kó! uro cze bi be lo ty.

Kie dy mi ja my zna ne mi do brze, wy -
kwint nie urz# dzo ne po ko je, Ja cek Sie -
bel ma dla mnie ko lej n# re we la cj":

– Wie pan, co raz cz" %ciej pa ry m!o de
chc# so bie u nas, na tle tych rze czy wi -
%cie pi"k nych wn"trz, ro bi& zdj" cia po -
%lub ne.

Dyrektor Muzeum Historii Katowic Jacek
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– Do tej po ry wie dzia !em, "e w wa -
szym mu ze al nym ko #ció! ku w par ku Ko -
#ciusz ki chc$ bra% #lub. 

Trze ba w tym miej scu wy ja #ni%, "e ko -
#ció! pw. #w. Mi cha !a Ar cha nio !a jest nie
tyl ko za byt kiem, ale pe! ni te" w dal szym
ci$ gu ro l& ka to lic kiej #wi$ ty ni, w któ rej
co nie dzie la od by wa j$ si& msze #wi& te.

– W!a #nie uka za !a si& mo ja ksi$ "ecz -
ka o hi sto rii te go ko #ció! ka – in for mu -
je mnie mój prze wod nik.

– Ju" j$ mam, pa nie dy rek to rze – mó -
wi&. – Kie dy tu wcho dzi !em, za uwa "y -
!a mnie pa ni Mo ni ka i wr& czy !a mi j$
do zre cen zo wa nia w !l" sku.

Par ter

Napar te rze miesz cz$ si& dwa dzia -
!y. Po pierw sze fo to gra ficz ny,

z któ rym re dak cja !l" ska wspó! pra cu je
naj cz& #ciej. Tu na #rod ku du "e go po ko -
ju stoi wiel ki okr$ g!y stó!, na nim któ -
ra# z ksi$g in wen ta rzo wych, obok sta -
ran nie po uk!a da ne ja kie# sto si ki
fo to gra fii i pocz tó wek, wo kó! pi sma
urz& do we i wy pe! nio ne dru ki umów.
Wszyst ko przy go to wa ne na przy by cie
in te re san tów, któ rym te ma te ria !y s$ nie -
zb&d nie po trzeb ne. Zdj& cia mi in te re su -
j$ si& hi sto ry cy, wy daw cy ksi$ "ek, fil -
mow cy, wi&c za wsze pa nu je w tym
dzia le ruch. Mu zeum rzad ko i nie ch&t -
nie wy po "y cza ory gi na !y, ale dzi siaj
mo" na prze cie" wszyst ko ze ska no wa%.
W s$ siedz twie g!ów ne go po miesz cze nia
znaj du j$ si& in ne, ale to ma ga zy ny,
w któ rych w pu d!ach, tecz kach i ko per -
tach spo czy wa j$ zbio ry, mi& dzy in ny mi
bez cen na ko lek cja prac Jó ze fa Da' dy,
któ ry na swo ich zdj& ciach utrwa la!
przed wo jen n$ Pol sk&, w tym tak "e Gór -
ny (l$sk. Mie #ci si& tu tak "e pra cow nia
fo to gra ficz na. Tu pra cu je fo to graf, któ -
ry na bie "$ co do ku men tu je mu ze al n$
dzia !al no#% i naj wa" niej sze wy da rze nia
w mie #cie.

Po dru giej stro nie ko ry ta rza znaj du je
si& Dzia! Na uko wo -O#wia to wy. Na zwa
tro ch& my l$ ca, bo prze cie" wszyst kie
dzia !y pro wa dz$ pra ce ba daw cze, przy -
go to wu j$ wy daw nic twa i wy sta wy,
a swo j$ wie dz& upo wszech nia j$ w ra -
mach ró" nych przed si& wzi&% edu ka cyj -
nych. Kie dy wpa da li #my z dy rek to rem
do ró" nych pra cow ni z na praw d& nie za -
po wie dzia n$ wi zy t$ po wta rza! si& ten
sam wi dok: pra cow ni cy przy swo ich
biur kach nad czym# #l& cz$. Mo "e s$
w trak cie ro bie nia kwe ren dy, mo "e
przy go to wu j$ sce na riusz ko lej nej wy sta -
wy, mo "e szu ka j$ w roz ma itych )ró d!ach
po twier dze nia ja kich# hi po tez al bo szy -
ku j$ ma te ria !y z my #l$ o na uko wej
kon fe ren cji. La ik mo "e my #le%: „No, po -
wie si li ja kie# ob ra zy al bo fot ki i te raz
ma j$ przez mie si$c #wi& ty spo kój”, ale
jest to rów nie fa! szy we jak po wie dze nie,
"e „rol nik zi m$ #pi, a je mu ro #nie”.

Czym wi&c zaj mu je si& Dzia! N -O?
Pro mo cj$, or ga ni za cj$ otwar tych wy k!a -
dów hi sto rycz nych i kon cer tów, za pew -
nie niem fa cho wej ob s!u gi prze wod ni ków

po wy sta wach, przyj mo wa niem zg!o sze'
szkó! za in te re so wa nych lek cja mi mu ze -
al ny mi al bo warsz ta ta mi, umo" li wia te"
ko rzy sta nie z za so bów bi blio te ki. Pew -
nie nie wy li czy !em wszyst kie go. Dla
mnie naj wa" niej sza jest jed nak sprze da"
wy daw nictw MHK. W ga blo cie mo" na
ogl$ da% efekt te go, co za cz& !o si& w Dzia -
le Wy daw ni czym. A jest na co po pa trze%.
Mu zeum wy da je bo wiem ju" nie skrom -
ne ka ta lo gi ze spi sem eks po na tów, ale
wr&cz szcze gó !o we mo no gra fie zwi$ za -
ne z przed mio tem da nej eks po zy cji. S$
pra ce do ty cz$ ce hi sto rii mia sta i re gio -
nu, bio gra fie zna nych (l$ za ków, al bu my.
*$ czy je jed no: s$ bar dzo sta ran nie wy -
da ne, pi&k ne pod wzgl& dem edy tor -
skim. Pa mi& tam ksi$" ki tu wy da wa ne
w la tach osiem dzie si$ tych. Mar ny pa pier,
ha nieb na ja ko#% zdj&% (to by !y brud ne
pla my), po ziom sier mi&" nej po li gra -
fii – po "al si& Bo "e. Pa' stwo we przy dzia -
!y pa pie ru, ko lej ki w dru kar niach, cen -
zu ra…

W Dzia le tak "e cie ka we me ble,
na #cia nie nad sza f$ ob ra zy mo je go do -
bre go zna jo me go, Ja na Du bie la. Z ty mi
po miesz cze nia mi zwi$ za ne s$ jesz cze
in ne mo je wspo mnie nia. Przez 
wie le lat by !y to biu ra (l$ skie go To wa -
rzy stwa Fil mo we go. By !o w nich za -
wsze si wo od dy mu z pa pie ro sów, bo
nie mal ca !y za rz$d na mi&t nie pa li!.
Na ko ry ta rzu k!& bi! si& t!um cze ka j$ cych
na se ans ki no ma nów, wi&k szo#% sta no -

wi li stu den ci… Pew ne go ra zu by li to sa -
mi kle ry cy ze (l$ skie go Se mi na rium
Du chow ne go.

Jak co! tu tra fi…

Wdro dze do wyj #cia dy rek tor opo -
wia da o pla nach MHK w ro ku ju -

bi le uszo wym, ale pro si, aby o tym jesz -
cze nie pi sa%. Niech to na ra zie b& dzie
se kret, "e by przy pad kiem „nie za pe -
szy%”. 

– Pa nie dy rek to rze, kil ka ra zy wi dzia -
!em, "e kto# zg!a sza! si& do pra cow ni ków
z ofer t$ da ro wi zny, czy sprze da "y ja kie -
go# po ten cjal ne go eks po na tu – mó -
wi&. – Tym cza sem Mu zeum, cho% w tak
re pre zen ta cyj ne ji wiel kiej ka mie ni cy,
wy da je mi si& kom plet nie za go spo da ro -
wa ne. Prze strze' jest wy pe! nio na. Gdzie
wi&% s$ kie ro wa ne te wszyst kie da ry?

– +ad ne mu zeum nie zdra dza lo ka li -
za cji swo ich ma ga zy nów – od po wia -
da. – Po co ku si% los? Ale mo g& pa na re -
dak to ra za pew ni%, "e jak ju" co# raz tra fi
do mu zeum, to zo sta je w nim na za wsze.

I tym opty mi stycz nym zda niem si& "e -
gna my. Wy cho dz& przed bu dy nek i – to
ta ka mo ja tra dy cja – mó wi& Wit ka ce mu
wy rze) bio ne mu przez To ma sza We -
nkla ra:

– Do wi dze nia.

!

Drewniany ko#ció$ek na Wzgórzu Beaty w Parku Ko#ciuszki
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Z prof. STANIS!AWEM S. NICIEJ"
rozmawia KATARZYNA BERETA

Lekcja 
martwego j#zyka

– Czy pa sja ko lek cjo no wa nia hi sto -
rii z Kre sów to pró ba oca le nia te go, co
po zo sta !o po nie do ko" ca za to pio nej
Atlan ty dzie? Wy da je si#, $e po dob nie
po rucz nik Kie ke ritz w fil mie Lek cja
mar twe go j! zy ka Ja nu sza Ma jew skie -

go gro ma dzi przed mio ty, aby je ura -
to wa% ze &wia ta nie uchron nie prze cho -
dz' ce go do prze sz!o &ci.

– Mó wi pa ni o jed nej z naj wa! niej szych
po wie "ci w mo im !y ciu – Lek cja mar twe -
go j! zy ka An drze ja Ku "nie wi cza. Film

Ma jew skie go jest na to miast ge nial n#
ekra ni za cj#, z pi$k n# ro l# %u ka sze wi cza
i wspa nia &# mu zy k# Ku ry le wi cza. Nie za -
sta na wia &em si$ nad mo im po do bie' -
stwem do Kie ke rit za, ale gdy Pa ni o tym
wspo mnia &a, to so bie po my "la &em, !e mo -
!e rze czy wi "cie mam co" z nie go. Wy ra -
sta &em w Strze go miu na Dol nym (l# sku,
gdzie jest je den z naj wi$k szych w Pol sce
ko "cio &ów go tyc kich: z pi$k ny mi ba ro ko -
wy mi epi ta fia mi i ob ra za mi olej ny -
mi. I jak si$ za sta na wiam, sk#d si$ wzi$ -
&a mo ja fa scy na cja hi sto ri# sztu ki, to
mo !e w&a "nie z ob co wa nia z t# strze gom -
sk# ar chi tek tu r#. Po cho dz$ bo wiem
z ch&op skiej ro dzi ny ga li cyj skich prze sie -
dle' ców, któ rzy z oko lic Wa do wic prze -
nie "li si$ na Dol ny (l#sk. Od dzie ci' stwa
jed nak fa scy no wa &a mnie hi sto ria sztu ki
i uro da bu dyn ków. Gdy ju! sko' czy &em
stu dia i mo g&em ko lek cjo no wa), to roz -
po cz# &em gro ma dze nie mo ich ko lek cji, m.
in. ka fli pie co wych, któ rych dzi siaj mam
ju! po nad trzy sta. Zbie ram, bo uwa !am,
!e ob co wa nie z rze cza mi pi$k ny mi zmie -
nia i uszla chet nia cz&o wie ka. Mo !e za tem
co" z te go Kie ke rit za jest we mnie…

My "l$, !e z tej fa scy na cji wzi$ &a si$
tak !e mo ja pa sja ba da nia cmen ta rza
na %y cza ko wie. Kie dy przy by &em tam
pierw szy raz w 1977 ro ku i zo ba czy &em
pi$k ne rze* by, wa! ne na zwi ska i po ezj$
im to wa rzy sz# c#, to stwier dzi &em, !e to
trze ba opi sa). Naj pierw zro bi &em to dla
sie bie, do szu fla dy, a pó* niej oka za &o si$,
!e tak !e dla czy tel ni ków.

– Sta ni s!aw Lem w fil mie do ku men -
tal nym z 1996 ro ku stwier dzi!, $e
cho cia$ bar dzo t# sk ni za Lwo wem, to
jed nak nie chce go na wet od wie dzi%,
gdy$ nie ma w nim ju$ lu dzi; a sa me
ka mie nie, któ re po zo sta !y, nie two rz'
mia sta. Zga dza si# pan z tym zda -
niem?

– S# dwa spoj rze nia. Pierw sze Le -
mow skie. Jest pew na gru pa lwo wia ków,
któ rzy ko cha li to mia sto, i nie po je cha li
do nie go po wy sie dle niu, po dob nie jak
Lem, któ ry nie chcia& bu rzy) swo je go
we wn$trz ne go ob ra zu Lwo wa, dla te go
uni ka& je go od wie dzin. Ale jest te! dru -
gie spoj rze nie, np. Ja nic kie go, któ ry
cz$ sto po wra ca& do te go mia sta. He mar,
gdy by móg&, rów nie! by przy je! d!a&, ale
ja ko wspó& pra cow nik Ra dia Wol na Eu -
ro pa i au tor an ty ko mu ni stycz nych tek -
stów by& na in dek sie. S# za tem dwie po -
sta wy, któ re ca &y czas ob ser wu j$. Jed ni
nie chc# wra ca), gdy! uwa !a j#, !e pi$k -
no Lwo wa zo sta &o zbru ka ne, a dru dzy
z upo rem wci#! po wra ca j# i t$ sk ni#. Ja
na le !$ do gru py, któ ra uwa !a, !e na le -
!y tam je* dzi).

– Ko niec cy wi li za cji na Kre sach
w ró$ nym uj# ciu opi su je wie le li te rac -
kich i ese istycz nych pu bli ka cji, by
wspo mnie% tyl ko Au ste ri! Ju lia na
Stryj kow skie go. Ja kie s' Kre sy dzi siaj
po tak trud nych przej &ciach, jak rze(
wo !y" ska, II woj na &wia to wa, usta no -
wie nie no we go po rz'd ku w Ja! cie czy
pi#% dzie si# cio let nia so wie ty za cja?

– Kre sy w Pol sce zo sta &y w li te ra tu rze.
Wie lu pi sa rzy po ru sza &o kre so w# te ma -
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ty k!. Na to miast w okre sie PRL by "y
wy pie ra ne ze #wia do mo #ci spo "ecz nej, by
nie roz bu dza$ ja kich# re wan %y stow skich
po staw. By" po li tycz ny na kaz, by ten te -
mat za ry glo wa$. Jed nak on nie uleg" za -
po mnie niu. Do wo dem na je go %y wot no#$
by "a re cep cja mo jej ksi&% ki Cmen tarz !y -
cza kow ski we Lwo wie. Gdy uka za "a si!
w 1989 ro ku, to wy buch" jej czy tel ni czy
fe no men. Usta wia "y si! ko lej ki. Ro ze sz"o
si! 250 000 eg zem pla rzy. Trze ba by "o do -
dru ko wy wa$, bo ta kie by "o za po trze bo -
wa nie. Dla cze go? Bo %y "a jesz cze ge ne -
ra cja, któ ra we Lwo wie, Tar no po lu czy
Wil nie ko' czy "a stu dia, zda wa "a ma tu r!,
mia "a z Kre sa mi zwi& zek sen ty men tal -
ny. I na gle kto# na pi sa" o miej scu, któ re
by "o im bli skie. Pó( niej wy bu ch"a wiel -
ka mo da na Kre sy. Za cz! "y po wsta wa$ to -
wa rzy stwa mi "o #ni ków Lwo wa i in nych
miast. Wy da je si! pe rio dy ki, np. „Z nur -
tem Stry ja”, „Ga ze ta Ko "o myj ska”, „Biu -
le tyn Sto wa rzy sze nia Przy ja ció" Zie mi
Dro ho byc kiej” czy „Ze szy ty T"u mac kie”.
Kre sy si! od ro dzi "y dzi! ki ak tyw no #ci to -
wa rzystw, dzi! ki te mu, %e si! o nich pi -
sze, %e zbie ra si! wspo mnie nia kre so wian
i ich po tom ków. Wi dz! to pod czas se tek
mo ich spo tka' au tor skich or ga ni zo wa -
nych wo kó" ko lej nych to mów Kre so wej
Atlan ty dy. Na ka% de lu dzie przy no sz&
zdj! cia, do ku men ty, a pó( niej prze sy "a -
j& mi swo je wspo mnie nia. Kre sy %y j& i to
%y j& ju% w pó( nym wnu ku, któ ry chce po -
wra ca$ do swo ich ko rze ni, chce od wie -
dza$ mia sta, z któ rych po cho dzi li je go
przod ko wie.

Oczy wi #cie nie wszy scy ma j& ta k& po -
trze b! i ta kie spoj rze nie. Cz!#$ na przy -
k"ad jest cy nicz nie na sta wio na,
a na wspo mnie nie Kre sów ma cha r! k&
i mó wi, %e to by "o dzia do stwo, %e by "y
tam tyl ko kur ne cha ty, b"o to i pi ja ni
ch"o pi w karcz mach. In ni na to miast do -
strze ga j& war to#$ Kre sów w tym, %e by -
"y tam: ra fi ne ria ro py w Dro ho by czu,
To wa rzy stwo So li Po ta so wych (TESP)
w Ka "u szu czy cu krow nia w Cho do ro -
wie, jed na z naj wi!k szych w Eu ro pie.
Kre sy za tem to zja wi sko wie lo p"asz czy -
zno we, nie zwy kle trud ne do zde fi nio -
wa nia.

– Ga li cja to tak !e mar ty ro lo gia
tych, któ rzy sta n" li w obro nie osób
prze #la do wa nej na ro do wo #ci. Trze ba
przede wszyst kim przy po mnie$ bo ha -
ter sk% po sta w" ro dzi ny Ulmów z Mar -
ko wej pod &a' cu tem, któ rzy zgi n" li
wraz z ukry wa j% cy mi si" u nich (y da -
mi. To wa! na kar ta w hi sto rii Ga li cji.

– Tak. Dwa to ta li ta ry zmy zde rzy "y si!
nad g"o wa mi miesz ka' ców tych ziem
i uni ce stwi "y ich ró% no rod no#$. I to
jest naj wi!k sze prze st!p stwo hi tle ry zmu
i sta li ni zmu w tym re gio nie. So wie ci np.
li kwi do wa li Hu cu "ów, hi tle row cy )y -
dów. Do sz"o tam do nie wy obra %al ne go
ka ta kli zmu. Po za tym lu dzie w okrop -
ny spo sób mor do wa li sie bie na wza -
jem, cz! sto s& siad s& sia da. I ta trud na hi -
sto ria ci& %y nad ty mi te re na mi do dzi siaj.
Trud no jest przy zna$ si! np. Ukra i' com,
%e ule gli fi lo zo fii Don co wa. Z dru giej
stro ny ta kie hi sto rie jak w Je dwab nem

Ukra i' cy zro bi li Po la kom w set kach
wio sek. Tyl ko one nie s& tak na g"o #nio -
ne. Pa skud ne ide olo gie wy "&cz no #ci,
któ re si! zde rzy "y ze so b&, z sil ny mi mo -
ca mi spraw czy mi spo wo do wa "y, %e
znisz czo no ró% no rod no#$ i zgod ne
wspó" %y cie ró% nych kul tur w Ga li -
cji. I z tym nie mo %e my so bie do dzi siaj
da$ ra dy. Cho cia% Ukra i' cy ju% tro ch!
pró bu j& my #le$ ina czej. S& dz!, %e dzia -
"a nia w ra mach part ner skich miast, wza -
jem ne od wie dza nie si! i wspó" pra ca, po -
ma ga j& za bli( ni$ te okrop ne ra ny. Po wo li
Ukra i' com nie prze szka dza mó wie nie,
%e bu dy nek po li tech ni ki we Lwo wie wy -
bu do wa li Po la cy, po dob nie jak nie prze -
szka dza ju% Po la kom mó wie nie, %e ra -
tusz w Opo lu wy bu do wa li Niem cy.
Na ca" ko wi te za bli( nie nie ran po trze ba
cza su, ale to si! do ko na. Chy ba %e
przyj dzie ja ka# no wa wa riac ka ide olo -
gia, któ ra po now nie sk"ó ci lu dzi.

Na to miast od no sz&c si! do hi sto rii
z Mar ko wej, to spo tka "em si! ze wspo -
mnie nia mi o ura to wa niu %y cia Po la kom
przez Ukra i' ców. I my #l!, %e te go nam
w"a #nie bra ku je w sto sun ku do Ukra iny.
)y dzi stwo rzy li od zna cze nie „Spra wie -
dli wy w#ród Na ro dów *wia ta” dla ta kich
bo ha te rów jak ro dzi na Ulmów. Na to -
miast my nie mó wi my o tych Ukra i' -
cach, któ rzy nie ule gli fi lo zo fii Don co -
wa i ra to wa li Po la ków.

– Krzysz tof Czy !ew ski w Li nii po -
wro tu in te re su j% co opi su je fe no men
Bu ko wi ny, okre #la j%c typ cz)o wie ka
za miesz ku j% ce go nie gdy# ten ob szar
ja ko ho mo bu ko vien sis, czy li cz)o -
wie ka to le ran cyj ne go, otwar te go
na in no#$, zna j% ce go oby cza je, j" zyk
i re li gi" swo ich s% sia dów. Na prze )o -
mie XVIII i XIX wie ku !y )o w Bu ko -
wi nie je de na #cie grup et nicz nych,
de kla ru j% cych przy na le! no#$ do dzie -
wi" ciu wy zna', dla te go Zbi gniew
Her bert na zwa) Czer niow ce „ostat ni%
Alek san dri% Eu ro py”. Czy dzi# mo! -
na jesz cze zna le*$ po tom ków tam tej
cy wi li za cji dia lo gu i po ko jo we go
wspó) !y cia?

– Znam Czer niow ce. Dzi siaj jest to
mia sto jed no rod ne, ukra i' sko -ro syj -
skie. Je go ró% no rod no#$ zo sta "a znisz -
czo na. Nie ma ju% )y dów ani Niem ców.
S& dz!, %e w ma "ych mia stecz kach nie
da si! tej wie lo kul tu ro wo #ci i wie lo et -
nicz no #ci od bu do wa$, gdy% lu dzie
po pro stu zo sta li wy mor do wa ni lub wy -
wie zie ni, ale ona si! od ra dza w wi!k -
szych mia stach, np. we Lwo wie czy
Sta ni s"a wo wie (Iwa no -Fran kiw sku).
Co raz cz! #ciej wi dzi i s"y szy si! du m!
z te go, %e kto# ma pol skie ko rze nie. Po -
dob nie jest z in ny mi na cja mi. Mo %e po -
za Ro sja na mi, do któ rych jest obec nie
do#$ du %a nie ch!$. Eks po nu je si! na to -
miast po cho dze nie au striac kie czy w! -
gier skie. Z te go z"a ma ne go od ziom ka
pusz cza j& za tem m"o de p! dy, któ re
uwa %a j&, %e ró% no rod no#$ et nicz na jest
do bra, i zry wa j& z mo de lem ra dziec kiej
unij no #ci.

– W 2011 ro ku od by )a si" w Ka to -
wi cach kon fe ren cja Nie zwy k!a wi"#

Kre sów Wschod nich i Za chod nich,
któ r% zor ga ni zo wa no w 70. rocz ni c"
mor du na Wzgó rzach Wu lec kich.
W pu bli ka cji po kon fe ren cyj nej ze bra -
no opra co wa nia i #wia dec twa wp)y wu
lwo wian na roz wój na uki i kul tu ry
na Gór nym +l% sku po 1945 ro ku. Ja
jed nak chcia )a bym, aby pan pro fe sor
prze pro wa dzi) w)a sn% hi sto rycz n%
pa ra le l" po mi" dzy Kre sa mi Wschod -
ni mi i Za chod ni mi, po mi" dzy Ga li cj%
a +l% skiem.

– Po wo jen ny kszta"t *l& ska ma nie -
w&t pli wie kre so we ry sy. Jest to zwi& -
za ne z tym, jak sz"y trans por ty. S& tzw.
mia sta prze szcze pio ne. Lwów po woj -
nie sta" si! trój mia stem, osiad" bo -
wiem g"ów nie w Gli wi cach, By to miu
i Wro c"a wiu. In te li genc ki Lwów za -
miesz ka" w Gli wi cach i we Wro c"a wiu,
a ro bot ni czy w By to miu. Do Opo la
i Gli wic zo sta" prze szcze pio ny Sta ni s"a -
wów. Bo ry s"aw sie dzi w Wa" brzy chu,
gdzie daw ni naf cia rze sta li si! gór ni ka -
mi. Cho do rów osiad" w Ra ci bo rzu, bo
tam by "a po nie miec ka cu krow nia.
O#rod ki uni wer sy tec kie w Ka to wi cach
i Opo lu bu do wa ne by "y w"a #nie przez
kre so wian. Rek to ra mi Wy% szej Szko -
"y Pe da go gicz nej w Opo lu by li lwow -
scy pro fe so ro wie: Sta ni s"aw Kol bu -
szew ski, An to ni Opol ski, Mau ry cy
Horn. Co praw da, na zi #ci wy mor do wa -
li cz!#$ pro fe so rów na Wzgó rzach Wu -
lec kich, ale nie wszyst kich. Nie któ rzy
prze %y li w okrop nych wa run kach. Wie -
lu ura to wa" prof. Ru dolf We igl, któ ry
w pro wa dzo nym przez sie bie In sty tu -
cie Ba da' nad Ty fu sem Pla mi stym
i Wi ru sa mi za trud nia" pra cow ni ków
na uko wych Lwo wa, ra tu j&c w ten spo -
sób ok. 5 000 osób.

– W la tach 2001-2005 za sia da) pan
pro fe sor w )a wie se na tor skiej wspól -
nie z kil ko ma zna ny mi po sta cia mi na -
uki i kul tu ry na +l% sku, by wy mie ni$:
prof. Do ro t" Si mo ni des, prof. Ge no -
we f" Gra bow sk%, Kry sty n" Bo che nek,
prof. Zbi gnie wa Re li g" czy Ka zi mie -
rza Kut za. Ja kie pro ble my sze ro ko ro -
zu mia ne go +l% ska by )y po ru sza ne
pod czas tej ka den cji?

– To jest mój epi zod po li tycz ny. Ja nie
je stem po li ty kiem. Cza sa mi do ra bia li mi
ta k& "at k!. Oczy wi #cie ja ko rek tor uwa -
%am, %e mu sz! si! zma ga$ z po li ty k&,
mu sz! w niej by$, bo nie ma rze czy nie -
po li tycz nych. 

Tam ten se nat by" bar dzo do bry. Po zna -
"em w nim wie lu wspa nia "ych lu dzi.
*l&sk na to miast nie by" w nim za bar dzo
eks po no wa ny, po za g"o sa mi prof. Si mo -
ni des czy Kut za. Uwa %am, %e *l&sk
od lat ma za s"a b& re pre zen ta cj! po li tycz -
n&, a prze cie% jest re gio nem za sob nym
i in te re su j& cym. Nie ma on jed nak tak
elek try zu j& cych i twór czych oso bo wo -
#ci w po li ty ce jak np. Gda'sk. A zie mia
mu si ro dzi$ in dy wi du al no #ci, któ re b! -
d& si! o ni& upo mi na "y, bo je #li zie mia
wy da je in dy wi du al no #ci, to kwit nie,
a je #li nie, to sza rze je.

– Ta k% wy ra zi st% oso bo wo #ci%
z Opolsz czy zny by) Ed mund Jan
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Osma! czyk. Co z je go dzie dzic twa jest

dzi siaj dla nas naj wa" niej sze?

– Za sy pa no go po pio !a mi. Wrzu co no

do pie k!a za po mnie nia. Cz"#$ lu stra to rów

pró bo wa !a z nie go zro bi$ ko mu ni st", ob -

ra %a !a go. Dzi siaj sta ra my si" przy wró -

ci$ pa mi"$ o nim na uni wer sy te cie, mó -

wi&c: „wiel kie #l& skie na zwi sko, wiel kie

pol skie na zwi sko”. Stwo rzy li #my je go po -

mnik na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim i po -

wo li si" ju% uspo ka ja at mos fe ra wo kó! je -

go od s!o ni" cia. Uwa %am, %e Spra wy
Po la ków po win ny by$ ka te chi zmem

ka% de go pol skie go po li ty ka. Osma' czyk

do brze s!u %y! Opolsz czy( nie, )l& sko wi.

Je go spu #ci zna mu si wró ci$ na sa le uni -

wer sy tec kie, na po li to lo gi", hi sto ri", bo

to by! nie tyl ko do bry po li tyk, ale i spraw -

ny pi sarz. Ubo le wam nad tym, %e trud -

no jest prze bi$ si" z ta kim my #le niem wy -

%ej. A prze cie% ju% Ga! czy' ski pi sa!:
„Mniej Grot t ge ra, wi" cej Osma' czy ka,

a Pol ska b" dzie bo gat sza”.

– Pe# ni pan funk cj$ rek to ra Uni wer -

sy te tu Opol skie go ju" 12. rok, su mu -

j%c oczy wi &cie wszyst kie ka den cje

od 1996 ro ku. Ja ki by# kie ru nek prze -

mian Uni wer sy te tu Opol skie go w tym

cza sie?

– Dla Uni wer sy te tu Opol skie go

rok 1994 by! prze sko kiem cy wi li za cyj nym.

Wy szli #my ze s!a bej, sier mi"% nej WSP

i stwo rzy li #my po rz&d ny uni wer sy tet z so -

lid ny mi bu dyn ka mi. Ma my 40 obiek tów

o du %ej ku ba tu rze (w tym dwa zam ki) i 8

wy dzia !ów z do bry mi kie run ka mi, jak: an -

gli sty ka, ger ma ni sty ka, pra wo, psy cho lo -

gia, so cjo lo gia, hi sto ria, che mia, teo lo gia.

Na st& pi !a nie w&t pli wie ja ko #cio wa zmia -

na. Spraw dzi !y si" za po wie dzi oj ców -za -

!o %y cie li uni wer sy te tu, %e po wo !a nie go

w Opo lu zmie ni bieg %y cia na uko we go

w tym mie #cie. I to si" sta !o. Uni wer sy tet

Opol ski jest zna cz& c& i pr"% n& uczel ni&.
Czy si" utrzy ma my w obec nym cza sie de -

po pu la cji i bra ku stu den tów, to si" oczy -

wi #cie oka %e. Na ra zie trwa my. Tak %e dla -

te go, %e pro wa dz" uni wer sy tet bar dzo

au tor sko. Wy wal czy !em na przy k!ad, aby

Col le gium Ma ius znaj do wa !o si" w nie -

ba nal nej, ba ro ko wej bu dow li po klasz tor -

nej z dzie dzi' cem, bo uwa %am, %e aka de -

mic ko#$ wy ma ga !ad nych bu dyn ków

i wn"trz. Col le gium oto czo ne jest ogro da -

mi, w któ rych zgro ma dzo no po mni ki

Gro tow skie go, Nie me na, Gre chu ty, Osiec -

kiej, Przy bo ry, Ko fty, Osma' czy ka, po nad -

to rze( by ba ro ko we, neo go tyc kie, a z Ko -

pic przy wie zio no rze( b" Jo an n" Gry zik

Schaf fgot scho wej. Bez uni wer sy te tu nie

by !o by te go. Mu si my tyl ko za cho wa$
ten stan, utrzy ma$ i umoc ni$.

– Prof. Si mo ni des w wy wia dzie,

któ re go udzie li #a „'l% sko wi”, na py -

ta nie, czy dzi siej sze uczel nie s% na dal

ku( nia mi wie dzy i oso bo wo &ci, od po -

wie dzia #a: „Nie ste ty, nie. Ja mia #am

mi strzów, u któ rych mo g#am si$
uczy) (…). Mia #am au to ry te ty, któ -

re mnie wspie ra #y, pod no si #y, wska -

zy wa #y kie ru nek. Mo g#am dys ku to -

wa) z ni mi, py ta) o ra d$. W tej

chwi li nie ma te go. Jest prze rost

biu ro kra cji (…). Po za tym wi dz$, "e

dzi siaj pro fe so ra mi zo sta j% oso by,

któ re nie po win ny by #y ni mi ni gdy zo -

sta)”. Pa nie pro fe so rze, a ja kie pan

do strze ga naj wi$k sze bo l%cz ki na -

ukow ca na pol skiej uczel ni?

– Po dzie lam w pe! ni po gl&d prof. Si -

mo ni des. W ostat nich 20 la tach ze psu -

to na uk" po przez mno %e nie bez opa mi" -
ta nia pry wat nych uczel ni, w któ rych

mo% na by !o za dar mo do sta$ dy plom,

na któ rych mo% na by !o by le jak wy k!a -

da$, w któ rych ze psu !o si" mo ra le pro -

fe so ra. To bar dzo ob ni %y !o po ziom.

Pod czas spo tka nia op!at ko we go pra -

cow ni ków uni wer sy te tu po zwo li !em

so bie na do#$ ostr& uwa g", %e zda rza mi

si" nie od ró% ni$ pro fe so ra od me ne la

w za cho wa niu. By wa !em na ta kich

obro nach dok to ra tu, na któ re pro fe so ro -

wie przy cho dzi li w tramp kach, pod ko -

szul kach z an giel skim na pi sem, nie ucze -

sa ni i za ro #ni" ci. To s& nie wy obra %al ne

rze czy. O tym trze ba mó wi$. Ja sta ram

si" to czy ni$ i sta ram si" ta kie po sta wy

na pi"t no wa$, cho$ dzi siaj mo% na by$
za to po s& dzo nym o mob bing. Ale tak

po strze gam uni wer sy tet. Jest to #wi& ty -

nia na uki, do któ rej trze ba przyj#$ po -

rz&d nie ubra nym i u%y wa$ w niej po rz&d -

ne go j" zy ka. Nie wszy scy to uzna j&,
uwa %a j&c, %e jest no wa epo ka, post mo -

der nizm i wszyst ko wol no. Ja ta kie go

spoj rze nia nie ak cep tu j".
– Ja kie jest pa na spoj rze nie ja ko hi -

sto ry ka na ce zu r$ ro ku 1989 w Pol sce?

– Rok wiel kich na dziei, rok wiel kie -

go ma rze nia, któ re zmie ni !o sys tem

w Pol sce. Chy ba nie by !o ni ko go, kto

nie do strzeg! te go wy zwo le nia ludz kiej

ener gii. Pó( niej to si" wy ha mo wa !o. Ja

bar dzo ubo le wam nad tym, co si" sta -

!o z ja ko #ci& pol skiej kul tu ry po 1989

ro ku. I to prze ko ny wa nie ma in stre -

amu, %e ma si" ona bar dzo do brze, a ki -

no pol skie jest tak #wiet ne jak za cza -

sów m!o de go Waj dy, Mun ka czy

Ka wa le ro wi cza, zwy czaj nie mnie #mie -

szy. To, co by !o w pol skim pla ka cie,

ma lar stwie, mu zy ce, fil mie, te atrze,

te le wi zji, ra diu, to zo sta !o za mkni" te.

Dzi siaj ra dio i te le wi zja nie edu ku j&. Je -

ste #my pod bar dzo sil n& pre sj& ame ry -

ka' skiej kul tu ry po pu lar nej. I ta kie

epa to wa nie wul ga ry zma mi na ekra -

nie, zw!asz cza w fil mach hi sto rycz nych,

od py cha mnie. To jest j" zyk ahi sto rycz -

ny. Ja tak nie mó wi !em. Tak %e to, co

pro po nu je te atr i li te ra tu ra, nie uwa %am

za sztu k" wy so kie go lo tu. Za miast

tar za nia si" na sce nie w b!o cie i bie ga -

nia na go chcia! bym zo ba czy$ kla sycz -

n& sztu k" Fre dry, S!o wac kie go czy

Szek spi ra. Nie po tra fi" rów nie% po wie -

dzie$, %e pi sar stwo Wit kow skie go,

Twar do cha czy Ku czo ka jest wiel kie,

a Ma s!ow ska jest no wym Mic kie wi -

czem. Po pro stu nie po tra fi".
– A obec na sy tu acja w Eu ro pie

Wschod niej? Czy to nie dal sze trzesz -

cze nie ja# ta! skich gra nic? A mo "e
daw ny Zwi% zek Ra dziec ki cof n%# swo -

je ci che przy zwo le nie na de mo kra ty -

za cj$, unie za le" nie nie i re for my

pa!stw z je go by #ej stre fy wp#y wów?

– Ro sja za wsze by !a po t" g&. Mia !a
mo men ty, kie dy do mi no wa !a, i mia !a
mo men ty, kie dy si" co fa !a. Jesz cze

do nie daw na by !a wy co fa na, a te raz zno -

wu si" uak tyw ni !a. Trze ba pa mi" ta$, %e
to jest na ród am bit ny, któ ry za wsze

mia! wy bit nych przy wód ców. Cza sa mi

mor der ców, ale jed nak wy bit nych po li -

ty ków, któ rzy o swo je ra cje wal czy li bez -

wzgl"d nie, nie raz cy nicz nie. To pa' stwo

tak w!a #nie jest skon stru owa ne i trze ba

o tym wie dzie$.
Na to miast od no #nie obec nej sy tu acji.

Nie od po wia da mi pro ame ry ka' ska po -

li ty ka na sze go rz& du. Nie zga dzam si"
z tym, %e pa ku je my si" na pierw sz& li -
ni" woj ny ame ry ka' sko -ro syj skiej. Ame -

ry ka nie to prze cie% ten sam ka li ber, co

Ro sja nie. Pol ska po li ty ka za gra nicz na

jest fa tal na i tak by !o za wsze. Za wsze

mie li #my ja kich# Bec ków. Cze si i W" -
grzy po tra fi& si" do te go ja ko# spo koj -

nie usta wi$. My si" pcha my na pierw -

sz& li ni" z po %y czo ny mi ame ry ka' ski mi

sa mo lo ta mi z de mo bi lu i pró bu je my co#
de mon stro wa$. Obec nie roz gry wa si" ba -

ta lia po mi" dzy Ame ry ka na mi i Ro sja na -

mi o wp!y wy w tej cz" #ci Eu ro py, g!ów -

nie na Ukra inie. Ame ry ka nie bar dzo

du %o zy ska li przez to, %e s& w Pol sce.

A w tej chwi li wal ka to czy si" o Ukra -

in". Ja wiem, czy trzesz czy Ja! ta? Chy -

ba nie, bo gdy by tak by !o, daw no by #my

stra ci li Wro c!aw, S!upsk i Gda'sk. Ra -

czej to czo na jest brud na gra in te re sów

i po trze ba nam m& drych po li ty ków,

któ rzy b" d& wie dzie li, jak si" w niej od -

na le($. Oba wiam si", %e nie ma my ta -

kich; %e ci& gle je ste #my na ja kim# pa sku.

Ci sa mi, któ rzy cie szy li si", gdy ro syj -

skie woj ska st&d po sz!y, te raz cie sz& si",
%e ame ry ka' skie przy sz!y. Nie ro zu miem

te go. Al bo je ste #my dum nym, du %ym na -

ro dem eu ro pej skim, al bo je ste #my ja -

kim# pion kiem, któ ry raz jest przy klam -

ce so wiec kiej, a dru gi raz przy

ame ry ka' skiej czy ja kiej# in nej.

– Ja kie za tem wnio ski na przy -

sz#o&) po win ni &my wy ci% gn%) z hi sto -

rii, któ ra po grze ba #a ju" tak wie le

Atlan tyd?

– Uwa %a$, by nie do pusz cza$ do w!a -

dzy wa ria tów, któ rzy g!o sz& nie to le ran -

cj", na rzu ca j& co# w bez wzgl"d ny spo -

sób, bo to jest rak, któ ry to czy hi sto ri".
Co ja ki# czas po ja wia j& si" si !y, któ re lan -

su j& swo j& fi lo zo fi". Ona sa ma nie jest

gro( na, do pó ki jest tyl ko na pa pie rze.

Gro( na jest, gdy jej g!o si ciel ma in stru -

ment, by j& wpro wa dzi$ w %y cie. Je %e li

si" po ja wi ta lent, któ ry ma cho r& wy -

obra( ni" i zdol no #ci prze !o %e nia jej

wy two rów w czyn, to wte dy jest dra mat.

Wte dy po ja wia si" re al ne nie bez pie cze' -
stwo. I na tym po le ga ro la po li to lo gów

i #wia ta in te lek tu ali stów, %e po win ni

umie$ roz po zna$ w po r" praw dzi we

za gro %e nie i wy t!u ma czy$ je go isto t"
spo !e cze' stwu. Ale dzi siaj bra ku je ta kich

#wia t!ych osób w ra diu i te le wi zji. Bra -

ku je mi w me diach edu ka cji. Za miast

niej jest tyl ko show.

!
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Ce lem Trien na le jest wy -
chwy ce nie ak tu al nych i naj -

bar dziej war to !cio wych po staw
oraz tren dów w gra fi ce. Dla te -
go te" w tym ro ku prze for ma to -
wa no for mu #$ kon kur su. Po raz
pierw szy pra ce oce nia no
w dwóch ka te go riach. Pierw sza
z nich – dru ko wal ne – kon cen -
tro wa #a si$ na tra dy cyj nej gra fi -
ce, oce nia no mi$ dzy in ny mi
po dej !cie ar ty sty do pro ble mu
utrwa le nia ob ra zu. Wa" ny by# tu
za rów no warsz tat gra ficz ny,
prze nie sie nie idei na pod #o "e, jak
i twór cze po dej !cie do ma te rii
pod #o "a. Dru ga ka te go ria – ma -
try co we idee – za ch$ ca #a do pre -
zen ta cji dzie# o cha rak te rze in ter -
me dial nym lub in sta la cyj nym.
Oce na prac uwzgl$d nia #a g#ów -
nie ak tyw ne uj$ cie idei ma try cy:
od kre acji in ter me dial nych i cy -
fro we go mo de lo wa nia ob ra zu
po prze strzen ne, b%d& te" z#o "o -
ne in sta la cje gra ficz ne oraz kon -
cep tu al ne de fi nio wa nia gra ficz -
nej ma try cy. W ra mach tej
ka te go rii zg#a sza ne mo g#y by'
tak "e pra ce miesz cz% ce si$
w idei tra dy cyj ne go gra ficz ne -
go dru ku, pod kre !la j% ce jed -
nak "e in no wa cyj ny i no wa tor -
ski sto su nek ar ty sty do ma try cy.
Po dzia# na ka te go rie oka za# si$
do brym roz wi% za niem. Fre -
kwen cja do pi sa #a. Zg#o szo -
no 623 pra ce 254 au to rów. Do -
mi no wa #y pra ce wy ko na ne
tra dy cyj ny mi tech ni ka mi gra -
ficz ny mi, jed nak du "ym za in te -
re so wa niem cie szy #a si$ tak "e
ka te go ria ma try co we idee. 

Ju ry w sk#a dzie: An drzej Bed -
nar czyk, To masz Da niec, Se ba -
stian Du dzik, Ry szard W. Klusz -
czy( ski, An drzej )a buz, Mi ro s#aw
Paw #ow ski, Kry sty na Pio trow ska, Ma# go -
rza ta Et Ber War li kow ska za de cy do wa #o, "e
GRAND PRIX – Na gro d$ Mi ni stra Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go otrzy mu je Ka -
mil Ko cu rek, te go rocz ny ab sol went ASP
w Ka to wi cach (dy plom w Pra cow ni Dru ku

Wkl$ s#e go prof. Ja na Szma tlo cha). II Na gro -
da – Na gro da Mar sza# ka Wo je wódz twa
*l% skie go tra fi #a w r$ ce Mar ty Czar nec kiej,
na gro dzo na pra ca jest anek sem do dy plo mu
ma lar skie go, któ ry po wsta# w Pra cow ni Si -
to dru ku prof. Wal de ma ra W$ grzy na. III Na -
gro da – Na gro da Pre zy den ta Mia sta Ka to -

wi ce zo sta #a przy zna na Ja ro -
s#a wo wi Ja na so wi, asy sten to -
wi w Pra cow ni Se ri gra fii UAP
w Po zna niu. 

– Cho' praw d% jest, "e w tak
pre sti "o wym kon kur sie warsz -
tat uczest ni ków jest ju" trans pa -
rent ny, w ni czym im nie prze -
szka dza i trze ba stwier dzi', "e
spo ra cz$!' prac wr$cz po ry wa -
#a tech ni k%. Ma #o te go, bar dzo
cz$ sto w#a !nie w ta kich pra cach
au to rzy wcho dzi li w dia log ze
!wia tem, przed sta wia li swo je
prze my !le nia i w%t pli wo !ci.
S#o wem by #y to pra ce wa" ne,
pe# ne tre !ci i bar dzo cz$ sto
au tor stwa ca# kiem jesz cze m#o -
dych ar ty stów – za uwa "y# Mi -
ro s#aw Paw #ow ski, ju ror Trien -
na le, pro fe sor Uni wer sy te tu
Ar ty stycz ne go w Po zna niu. 

– By' mo "e w#a !nie dzi$ ki
roz bu do wa niu for mu #y,
9. Trien na le Gra fi ki Pol skiej
po twier dzi #o, "e jest ono do br%
oka zj% do przyj rze nia si$ czym
i gdzie dzi! jest pol ska gra fi ka
ar ty stycz na, a co szcze gól nie
cie ka we, za ob ser wo wa nia w ja -
ki spo sób re zo nu je na prze strze -
nie no we i jesz cze nie zde fi nio -
wa ne – pod su mo wu je Grze gorz
Ha( de rek, ku ra tor Trien na le. 

Wszyst kie na gro dy zo sta n%
ofi cjal nie wr$ czo ne w trak cie
wer ni sa "u po kon kur so wego,
za pla no wa ne go na 2 pa& dzier -
ni ka 2015 r. w no wej sie dzi bie
Mu zeum *l% skie go. To w#a !nie
Mu zeum *l% skie wraz z Aka -
de mi% Sztuk Pi$k nych w Ka to -
wi cach s%, po raz pierw szy
w hi sto rii tej im pre zy, jej g#ów -
ny mi or ga ni za to ra mi. Po za
g#ów n% wy sta w%, prze wi dzia -

no tak "e sze reg wy da rze( to wa rzy sz% cych.
Szcze gó #o we in for ma cje znaj du j% si$ na: 

• http://www.tgp.asp.ka to wi ce.pl/
• https://www. fa ce bo ok. com/TGP. Ka -

to wi ce? ref=hl

!

9. Triennale Grafiki Polskiej

Pierwsze takie 
triennale

Zna my wy ni ki naj bar dziej pre sti !o we go prze gl" du gra -
fi ki wspó# cze snej w kra ju. Ka to wic ka Aka de mia Sztuk
Pi$k nych po twier dzi #a swo j" po zy cj$. Grand Prix zdo -
by# Ka mil Ko cu rek, II na gro d$ otrzy ma #a Mar ta Czar nec -
ka – te go rocz ni ab sol wen ci ka to wic kiej ASP. Wy ró! nio -
no tak !e pra c$ Szy mo na Pran dzio cha, asy sten ta
w Pra cow ni Ry sun ku I Ro ku w Ka te drze Gra fi ki. 

Obrady jury.
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Kamil Kocurek, „Topografia wojny”, intaglio 560x220cm, 2015
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Isol de pod wa run kiem

przy ja ció! ko kwie cie jak nie my "le# to b$ w g!$b %y cia wbi ty str wo %o ny 
nie mg!$ zza któ rej s!a bo ci& wi da# tyl ko kie dy ci sz& sie jesz hoj nie
przez la ta z wo d$ w ustach; dr%& 
pa ster ko smut ku kwie cie ob fi ty dzi" w no cy zno wu wie dzia !em nie zd$ %& 
tak ci& ob j$# jak tam ci w se kun dzie mniej lub bar dziej wy mu szo ne go 
za chwy tu; %e nic nie zo sta nie wie dzia !em nie wró ci! nie wró ci! jak wte dy 
cho re po desz czu Gli wi ce ma ja ch!od ny u"cisk
"wie ci d!o ciem ne in sty tut on ko lo gia: nic?
ni ko go? ni ko go; do sta ro "ci w sa mot no"#? s!y sza !em
to b& dzie to si& na su wa jak smu tek
jak gwiaz da spo koj na wy cie ka roz p!y wa 
Isol de! %y cia wo do %y wa w %y ciu nie mo im
praw dzi wa ju% nie obec na obec na uro jo na 
Isol de pod wa run kiem %e wszyst ko co o niej
sko' czy si& s!o wem by !a
za wsze kie dy naj da lej.

MACIEJ!SZCZAWI"SKI

ze s!ów

tak! tak pi sze si& ju% te raz jak wczo raj jak przed wczo raj
tak sa mo si& pi sze ju% kie dy pism nikt nie czy ta nie wie
czy ro zu mie# to co" po nad czy spod uby wa nia mo %e ty
nie je ste" jak nie by !o ci& wcze "niej st$d brak tu ja kich"
de ta li ty pu w!o sy cien ki p!asz czyk al bo okno bez szy by ju%
nie wie nie p!a cze ani wo !a u"mie cha prze cie% do sie bie 
kie dy szk!o mi mo lat po s!usz ne brz& czy no c$ wi&c tak to
si& trzy ma do krwi na pal cach "pie wa ach gwi% d%e szyb ko 
w miej scu gdzie "nieg al bo co in ne go le ci z nie ba na !eb 
i ty le mi !o "ci w od bla skach uli cy daw no star tej bu ty bu ty
bu ty ob ce mno gie no wych li ter pod ku cia pe! zn$ mu po g!o wie 
ju% go nie ma po "ród ch!op ca co do brze si& sk!a da! do "rod ka; 
ze s!ów 
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MACIEJ!SZCZAWI"SKI

Pierwsza

kiedy oczy otwierasz ze snu jeszcze ci!"kie
masz powieki i ranek ci! widzi za mg#$
przecie" wiesz ja ju" w drodze po omacku 
w!sz!  g#odnym snem  wi!c r!ce ci dr"$

bo go%& przecie" nieproszony ale wsz!dzie
si! wciska; oto kiedy stop$ 
chcesz pantofel namaca& on te" wszed#
i na palcach si! lepi pieszczot$

wi!c nie wracasz do #ó"ka tylko bosa 
szukasz "eby zaprzeczy#o 
lustra; nowej zmarszczki "eby potwierdzi#a 
krat! lat

ale co to  jak  on przez lustro mi!kko
przeszed#  jego deszcz kropel tyle
ka"d$

kropl!
%cierasz 

nie bój si! nie bój mi#a
przecie" tak umiera

Ry
s. 
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Zakochani 

w Katowicach
– W

y sko czy! na uli c" i za trzy ma!
ca !y ruch, sa mo cho dy, na wet

tram waj! Tam na Gli wic kiej. Wy obra -

#asz to so bie!!!

– Kto?

– Ta ki zwy czaj ny fa cet, si wa wy ju#,
aku rat by !am przy tym. Nie sa mo wi te wi -

do wi sko.

– Ale po co?

– No, jak ju# wszyst ko sta n" !o, na $ro -

dek uli cy wy sz!a te# ju# nie m!o da pa ni,

ta ka ele ganc ka, lo ki na g!o wie i spo koj -

nie zro bi !a zdj" cie; naj pierw jed no, po -

tem dru gie, a ru chem jak dy ry gent kie -

ro wa! ten star szy pan. 

– Ko mu ro bi !a to zdj" cie, je mu?

– Nie, wy obra% so bie, #e fo to gra fo wa -

!a ja ki$ bu dy nek!

– Cze go to lu dzie nie wy my $l&!
– To mu si by' ja ka$ ro man tycz na hi -

sto ria...

Lu dzie na przy stan ku au to bu so wym

roz ma wia j& o ró# nych spra wach. Mo# -
na si" cza sem cze go$ cie ka we go na wet

do wie dzie'. Tym ra zem u$miech n" !am

si" do sie bie, bo tak si" z!o #y !o, #e zna -

!am t" hi sto ri", t" ory gi nal na pa r" i wi -

dzia !am to zdj" cie.

Dy ry gen tem dla kie row ców na uli cy

Gli wic kiej w Ka to wi cach by! Gin ter Pie -

ro( czyk. Ruch jest tam zwy kle du #y, ale

Gin ter ma wiel kie po czu cie obo wi&z ku.

Ta ki ju# jest. Kie dy pra co wa! w ko pal -

ni zda rza !o mu si" by' w bar dziej nie -

bez piecz nych sy tu acjach. „Ale mus – to

mus” – jak si" chce co$ zro bi' do k!ad -

nie i po rz&d nie, tak jak ma by', trze ba

by' go to wym na wszyst ko – to de wi za

Pie ro( czy ka. Na to miast da ma z uli cy

Gli wic kiej z apa ra tem fo to gra ficz nym

w r" ce to Ola Ró #yc ka, rów nie# ka to wi -

czan ka. Po zna li si" nie daw no i mo# na

po wie dzie', #e po !& czy !a ich mi !o$'
do mia sta Ka to wi ce i je go hi sto rii. Ta se -

sja zdj" cio wa w Za !" #u by !a ich pierw -

sz& wspól n& ak cj&. Po tem od by !y si" ko -

lej ne wy pa dy na „wi zje lo kal ne”,

kon fron ta cje hi sto rii ze wspó! cze sno $ci&,
zbie ra nie do ku men tów, wy wia dy...

A w kil ka mie si" cy pó% niej zo sta !a
uko( czo na w for mie ebo oka ksi&# ka Hi -

sto ria Za !" #a ce g!$ pi sa na.

Fe dro wa nie

to jo mom we krwi od uro dze nia – mó -

wi Gin ter z du m& – Ale jak sie dym 

po ko le( ro bi !o na gru bie, to ina czej nie

mo #e by'. Ra zem z ro dzi n& to my prze -

pra co wa li na ko pal ni 300 lot, w tym 178

na do le. Jo, tak jak mój oj ciec, fe dro wo! -
#ech na Kle ofa sie. Na eme ry tu rze te#
#ech mio! ta ko po trze ba. Wi"c da lej grze -

bia, ale ju# nie w zie mi, ino w do ku men -

tach. 

Uko cha n& dziel ni c& pa na Gin te ra jest

Za !" #e. Tam sp" dzi! dzie ci( stwo. Dzi -

siaj bo li go ser ce, #e dziel ni ca, któ ra

w prze sz!o $ci by !a ele ganc ka, miesz ka -

BEATA

TOMANEK

li w niej bo wiem in #y nie ro wie i urz"d -

ni cy, tak bar dzo pod upa d!a. Kie dy idzie

si" przez Za !" #e cz" sto mi ja si" lum pów,

wi dzi ru iny, za nie dba ne, nie bez piecz ne

k& ty, i tyl ko uwa# ny pie szy wy pa trzy

cza sem ja kie$ reszt ki $wiet no $ci te go

miej sca – ta kich „stra# ni ków prze sz!o -

$ci”. W!a $nie im po $wi" co na jest ksi&# -
ka. Za czy na si" tak jak hi sto ria Za !" #a,

od da ty: 15 grud nia 1360 r. To wte dy Ot -

ton z Pil czy otrzy ma! po twier dze nie w!a -

sno $ci ma j&t ku my s!o wic kie go obej mu -

j& ce go wsie Ja% wi ce, Za !" #e, Bo gu ci ce

oraz mia sto My s!o wi ce. Po tem w swo -

jej ksi&# ce Pie ro( czyk przy po mnia!
wa# ne dla tej dziel ni cy miej sca, przy to -

czy! ich hi sto rie, a Ró #yc ka skon fron -

to wa !a ich wspa nia !y, daw ny wy gl&d za -

cho wa ny na fo to gra fiach, ry ci nach

i pocz tów kach z dzi siej szym. W!a $nie

po to, #e by uchwy ci' spo sób ka dro wa -

nia zgod ny ze sta ry mi do ku men ta mi

cza sem mu sia !a wyj$' na $ro dek uli cy.

Wie le lat te mu by' mo #e by !a w tym

miej scu !& ka i !a twiej by !o pstryk n&' fo -

to gra fi". Dzi siaj po trze bo wa !a wspar cia

Gin te ra, któ ry od wa# nie wstrzy my wa!
ruch sa mo cho dów na uli cy Gli wic kiej.

War to do da', #e cy ta ty i wzmian ki ze

sta rych do ku men tów uzu pe! nia j& ma py

wy bra ne i opra co wa ne spe cjal nie do tej

pu bli ka cji przez in ne go pa sjo na ta hi sto -

rii – Ja na G& sio ra. 

Dla Pie ro( czy ka jest to dru ga ksi&# -
ka o Ka to wi cach i o Za !" #u. Pierw sz& te#
na pi sa! na eme ry tu rze. W!a $nie wte dy,

na krót ko przed roz po cz" ciem pi sa nia,

po zna !am oso bi $cie te go mi !o $ni ka hi -

sto rii. By! w mo men cie wa ha nia i roz -

te rek. Dr" czy !o go py ta nie: „Czy gór nik,

któ ry zna si" na fe dro wa niu na gru bie,

mo #e zaj mo wa' si" tak szla chet n& dzie -

dzi n& jak li te ra tu ra?”. Je go od po wie dzi&
by !a pu bli ka cja Asty kasz ta na. Jest to

sen ty men tal n& opo wie$' o lu dziach,

któ rzy ma j& w pa mi" ci „sta re” Za !" #e.

Gin ter roz ma wia! z miesz ka( ca mi, któ -

rych za pa mi" ta! z dzie ci( stwa. Cho dzi!
od do mu do do mu, za ch" ca! do wy ci& -

Prowadz$cy audycj" „Czy to prawda, #e...” przedstawiali Zakochanych w Katowicach podczas spotka% w Bibliotece &l$skiej
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ga nia z szu flad sta rych zdj!", do ku men -
tów. S#u cha#, na gry wa#, spi sy wa#. Do da -
wa# w#a sne wspo mnie nia. Wszyst ko
po to, $e by przy po mnie" la ta wspa nia -
#o %ci Za #! $a, za trzy ma" w pa mi! ci lu dzi
i wy da rze nia, któ re – jak wie le spo %ród
sta rych ka mie nic – zni ka j& z kra jo bra -
zu bez %la du. Dzi! ki nie mu w mo jej g#o -
wie na za wsze po zo sta nie wspo mnie nie
pierw sze go spo tka nia z „Klu bem Osiem -
na sto lat ków” – przy ja ció# jesz cze
z przed szko la, miesz ka j& cych w jed nym
miej scu od 70 lat. „Osiem na sto lat ki”, bo
dzi% bra ku je im 18 lat do set ki. Wiem, $e
bra li udzia# w bi twie pod Grun wal dem
ja ko ma #e dzie ci. By li za m#o dzi, $e by
za gra" kró la czy ry ce rzy, wi!c po bie gli
„pod Grun wald” ja ko gierm ko wie. Tym
sa mym wpi sa li si! w hi sto rycz ne wy da -
rze nie otwar cia Ogro du Jor da now skie -
go w Za #! $u w 1939 ro ku. Znam te$ wo -
jen ne lo sy miesz ka' ców ka mie ni cy
przy ul. Za mu# ko wej i wiem, gdzie
w piw ni cy znaj du je si! do dzi siaj schron
prze ciw lot ni czy. To fak ty ju$ ura to wa -
ne od nie pa mi! ci. Tak Gin ter, gór nik -
-eme ryt, do ku men tu je dzie je Za #! -
$a. I wstrzy mu je tam nie tyl ko ruch
ulicz ny, ale i czas, oca lo ny na stro nach
je go ksi& $ek. 

Ola pa trzy w nie bo

G#ów nie w to nad Ka to wi ca mi. Ca #e
swo je $y cie sp! dzi #a w cen trum i nie

wy obra $a so bie zmia ny. Zna tu taj ka$ -
dy cen ty metr. Zw#asz cza w tej prze strze -
ni nad g#o wa mi, któ rej prze ci!t ni lu dzie
za zwy czaj nie do strze ga j&. Zbyt s& za -
pa trze ni w to, co pod no ga mi. A tam,
gdzie kr& $& pta ki, cza sem przy sia da j&c
na gzym sach, zwie' cze niach por ta li,
fan ta zyj nych ozdo bach ar chi tek to nicz -
nych to czy si! rów no le g#e do na sze go
$y cie i trwa prze sz#o%" za kl! ta w ka mie -
niu. Ka$ da $ab ka, masz ka ron, gar gu lec,
twarz czy zwie rz! z re lie fów wo #a j&:
„Czy znasz mo j& hi sto ri!?”. Ka$ dy

z mo ty wów mo $e roz wi n&" opo wie%"
o tym, kto tu miesz ka#, jak $y#, ja kie po -
dej mo wa# de cy zje, czy si! wpro wa dzi#,
czy bu do wa# ten dom, ile mia# dzie ci, co
zdzia #a#? (wiat fan ta stycz nych stwo rze',
%lad twór czej ini cja ty wy bu dow ni czych,
w#a %ci cie li ka mie nic, ar ty stów otrzy mu -
je dru gie $y cie na zdj! ciach Oli Ró $yc -
kiej. Nie do strze ga ne przez prze chod niów
de ta le sta j& si! pierw szo pla no wy mi bo -
ha te ra mi. Znam ta kich, któ rzy mó wi&
o Oli: „#ow ca g#ów”. I war to tu pod kre -
%li", $e nie któ re z tych g#ów prze pa d#y
ju$ na za wsze, tyl ko na jej fo to gra fiach
wci&$ trwa j& da j&c %wia dec two prze sz#o -
%ci. Fo to gra fo wa nie de ta li ar chi tek to nicz -
nych, zw#asz cza g#ów, ludz kich i zwie -
rz! cych jest jej pa sj&. Dzi! ki niej
zo ba czy #am in try gu j& c& ka mien n&
pszczó# k! nad drzwia mi jed nej z ka mie -
nic przy ul. Ko %ciusz ki, któ r& wcze %niej
wie lo krot nie mi ja #am, ni cze go nie do -
strze ga j&c. 

Ola jest eme ry to wa n& na uczy ciel k& Li -
ceum im. Ada ma Mic kie wi cza w Ka to -
wi cach. Jej kro ni kar ski nerw ujaw ni# si!
ju$ wie le lat te mu, kie dy po sta no wi #a do -
ku men to wa" lo sy wy bit nych ab sol wen -
tów tej szko #y wy da j&c ko lej ne edy cje
ich bio gra mów. W ten spo sób na bie $& -
co do pi su je do sza cow nej hi sto rii li ceum
ko lej ne roz dzia #y. 

– W tym, co po zo sta je z prze sz#o %ci,
jest co% urze ka j& ce go – po wie dzia #a mi
kie dy% – mo $e to, $e z dni, któ re mi n! -
#y, po zo sta #a tyl ko ich uro da. Pa trz!
na fa sa dy ka mie nic, za chwy cam si! de -
ta la mi, fo to gra fu j! i czu j! t! ener gi!
prze sz#o %ci. Ona jest ju$ bez piecz na,
nie sie ze so b& tyl ko to, co mi #e i pi!k -
ne. To, co przy kre, z#e, smut ne zo sta -
#o w dzie jach. Te raz z przy jem no %ci&
mo g! zaj mo wa" si! tym, co uwa $am
za wa$ ne – za prze cza", $e Ka to wi ce s&
brzyd kie, bez wy ra zu, $e ar chi tek tu ra
nie cie ka wa. To nie praw da, pro sz! spoj -
rze" na mo je zdj! cia!

By #am na wy sta wie fo to gra fii Ró $yc -
kiej, któ ra od by wa #a si! w Mu zeum Hi -

sto rii Ka to wic pt. Ka mien ne g!o wy.
Cie ka wi ka to wi cza nie za da wa li w#a -
%ci wie tyl ko dwa py ta nia: „To jest na -
praw d! w Ka to wi cach?”, „A gdzie to
mo$ na zo ba czy"?”

!cia ny opo wia da j" hi sto ri#

Do t&d s#y sza #am, $e %cia ny ma j&
uszy. Uwa $a #am je wi!c za co naj -

mniej nie bez piecz ne, ale An na Pod sia -
d#o, któ ra rów nie$ jest ama tor k& fo to -
gra fii za ko cha n& w Ka to wi cach,
prze ko na #a mnie, $e nie ma po wo du
do obaw. (cia ny, a w#a %ci wie mu ry opo -
wia da j& tyl ko swo j& hi sto ri!. I nie k#a -
mi&. 

– Na po cz&t ku za fa scy no wa #y mnie
wa lo ry es te tycz ne ka mie nic zbu do wa -
nych z ce g#y – opo wia da #a o swo jej pa -
sji Ania. – Nie zwy kle efek tow ne s& wzo -
ry w ja kie uk#a da si! ce g#a klin kie ro wa
z ró$ ny mi ele men ta mi. Na przy k#ad
na ele wa cji bu dyn ku przy ul. Le %ny Po -
tok s& to zyg za ki, #a' cusz ko we oczka,
na ka$ dym pi! trze u#o $o ne w in ny ko -
lo ro wy wzo rek. W ka mie ni cy przy pla -
cu Miar ki wi docz ne s& mo ty wy kwia -
to we. 

Rze czy wi %cie, kie dy spoj rzy si!
na zdj! cia, s& one tak skom po no wa ne,
$e nie wi da" na nich bu dyn ków, tyl ko
wa rian ty ró$ nych wzo rów z ró$ nych ka -
mie nic.

– Pó) niej za cz! #am od kry wa", ja ka
wie dza jest z ni mi zwi& za na. Ja kich wzo -
rów i ce gie# u$y wa li bo ga ci miesz cza -
nie, gdzie miesz ka# rze) nik, a gdzie pie -
karz, ja kie po my s#y mie li skrom ni
w#a %ci cie le, $e by fa sa dy ich do mów
pre zen to wa #y si! „bo ga to”. 

In ny po mys# na to, $e by przy po mi na"
i uzu pe# nia" wie dz! ja ka „sie dzi” w sta -
rych mu rach mia# Je rzy Czo ga #a, ko lej -
ny za ko cha ny w Ka to wi cach. Kil ka lat
te mu upo wszech ni# on gr! miej sk&,
w któ rej uczest ni cy od po wia da j&c
na za da ne py ta nia zbie ra li in for ma cje
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i punk ty. Naj pierw w po szu ki wa niu od -
po wie dzi w! dro wa li po Ka to wi cach,
a po tem mel do wa li si! na me cie. Pan
Ju rek bar dzo po wa" nie trak to wa# swój
po mys# i mi sj! po pu la ry zo wa nia wie -
dzy o dzie jach Ka to wic. Do ka" dej gry
do da wa# spe cjal ne wy da nie ga ze ty,
któ ra uka zy wa #a si! w cza sach, gdy na -
sze mia sto by #o jesz cze bar dzo m#o de.
Na pa mi$t k! prze cho wu j! w do mu
„Sie dem gro szy”, dzien nik ilu stro wa -
ny dla wszyst kich o wszyst kim 
z 5 sierp nia 1936 ro ku. Oczy wi %cie za -
war to%& ga ze ty sta no wi #y ar ty ku #y
i wzmian ki zwi$ za ne z cha rak te rem gry,
w tym kon kret nym nu me rze cho dzi #o
o %la dy ka to wic kich ka ba re tów, ka -
wiar ni i re stau ra cji. Pa mi! tam, jak Je -
rzy zbie ra# ma te ria #y do te go pi sem ka.
Po szu ki wa# in for ma cji, spa ce ro wa#
po Ka to wi cach, szu ka# sta rych szyl dów,
al bo %la dów po nich, pro wa dzi# swo je
„%ledz twa” w po szu ki wa niu miejsc
kon kret nych, zna nych nie gdy% i sze ro -
ko opi sy wa nych lo ka li, o któ rych dzi -
siaj ju" pra wie nikt nie pa mi! ta. Kon -
fron to wa li %my ar chi wal ne zdj! cia
z dzi siej szym wy gl$ dem ulic w po szu -
ki wa niu miejsc gdzie ulo ko wa ne by #o
nie gdy% „Pol skie Chi ca go”, „Ma #y Pa -
ry"”, dzia #a# ka ba ret „Tro ca de ro”. Cz! -
sto pró bo wa li %my zi den ty fi ko wa& oso -
by ze sta rych zdj!&, któ re zna ko mi cie
ba wi #y si! w mod nych wów czas lo ka -
lach. Na pod sta wie zdo by tej wie dzy,
cz! sto bez po %red nio od sta rych ka to wi -
czan, po wsta wa #y py ta nia, na przy -
k#ad: „W 1936 ro ku pre zy dent Ka to wic
Adam Ko cur udzie li# %lu bu s#yn nej
pa rze %wia to wych ar ty stów ope ro wych.
Przy j! cie od by #o si! w ho te lu Mo no pol.
Po daj na zwi ska tych ar ty stów”. Lub:
„W 1906 ro ku uko' czo no roz bu do w!
jed ne go z naj pi!k niej szych dwor ców.
Ka to wic ki dwo rzec by# wi zy tów k$
mia sta. Ile re stau ra cji znaj do wa #o si!
na dwor cu i jak d#u go by #y otwar te?”. 

Wa! ne te! to, cze go nie ma

M#od sze po ko le nie na wet nie wie,
czym by# Bal kan, al bo gdzie znaj -

do wa# si! Tor kat – pierw sze w Pol sce
sztucz ne lo do wi sko, w któ rym miej scu
sta #a sy na go ga, gdzie by# cmen tarz,
na któ rym po cho wa ni s$ za #o "y cie le Ka -
to wic. Ga briel Mar kie wicz znaj du je ta -
kie miej sca i umiesz cza je na tra sach
swo ich „spa ce row ni ków” po Ka to wi -
cach. Re da gu je je sa mo dziel nie w do mu.
Wy bie ra zdj! cia, szu ka ma te ria #ów (ró -
d#o wych, wy szu ku je in for ma cje, ska nu -
je, ma te ria# dru ku je i roz da je za in te re -
so wa nym. Cz! sto w#a %nie w ich
to wa rzy stwie wy cho dzi na mia sto i opro -
wa dza. Ka" dy mo "e do #$ czy& do gru py.
Ta kie spa ce ry cie sz$ si! du "ym po wo -
dze niem, zw#asz cza w%ród se nio rów. Ich
zbio ro wa pa mi!& wte dy o"y wia si!
i znów przy wo #u je za po mnia ne wy da rze -
nia, lu dzi, miej sca, prze "y cia. Mar kie -
wicz ra zem z Czo ga #$, za #o "y li ko #o hi -
sto rycz ne na Uni wer sy te cie Trze cie go

Wie ku U). Sze rze nie wie dzy o Ka to wi -
cach, na szych dzie jach, trak tu j$ ja ko po -
win no%& star sze go po ko le nia. To jed nak
nie zna czy, "e za ko cha ni w Ka to wi cach
s$ tyl ko sta rzy ki. Syl we ster Szwe da
jest zde cy do wa nie m#od szy. Po cho dzi
z Mur cek i tam miesz ka oraz two rzy. Za -
ra zi# swo im en tu zja zmem do po zna wa -
nia hi sto rii ro dzin ne go miej sca s$ sia dów,
zna jo mych i in nych miesz ka' ców. Po -
dzie li# za da nia i ka" dy zdo by wa# wie dz!
do swo je go roz dzia #u w ksi$" ce, któ ra
uka za #a si! w ubie g#ym ro ku Ach te
Murc ki. Po wa" na pu bli ka cja. Mo" na
po czy ta& w niej o za po mnia nych stud -
niach, hi sto rii sta rych bu ków, dzie jach
tej dziel ni cy Ka to wic, za s#u "o nych lu -
dziach, le gen dach, wied( mach i nim fach,
ale rów nie" o gór ni kach, któ rzy „za murc -
ka ni” wra ca li z szych ty „do dom”. Za -
#$cz ni kiem do ksi$" ki jest p#y ta CD,
na któ rej Syl wek na gra# pio sen ki, cz! -
sto do lu do wych me lo dii, z w#a sny mi
tek sta mi. Czy tel nik mo "e so bie za nu ci&
i wes tchn$& jak au tor: „Ach te Murc ki,
ach te Murc ki, to jest piyk ne miej sce,
a w tych Murc kach ro sn$ bu ki i som co -
roz wi!k sze”... a po tem przy je cha& i je
zo ba czy&.

Za ko cha ni s" zdol ni 
do wszyst kie go

Na wet do obro ny miej sca w#a snym
cia #em przed wan da la mi. Znam

oso bi %cie ta kich dwóch wspó# cze snych
ry ce rzy, któ rzy w imi! obro ny sza cun -
ku dla przod ków i miejsc u%wi! co nych
ich pra c$ po sta no wi li nie spa& no ca mi,
tyl ko sta& na stra "y dzie dzic twa i bro ni&
go w sy tu acji bez po %red nie go za gro "e -
nia. Ge rard Sa cher ski i Ad rian Ju rasz -
czyk po prze pra co wa niu ca #e go swo je -
go "y cia w Hu cie Me ta li Nie "e la znych
w Szo pie ni cach po sta no wi li po przej %ciu
na eme ry tu r! pil no wa& mie nia swo je go
za k#a du, któ ry rów nie" w 2002 ro ku
po nie mal 170 la tach za ko' czy# pro duk -
cj!. Ju" wcze %niej, bo w 1976 ro ku
wstrzy ma no pro duk cj! cyn ku me to d$
mu flo w$, zwa n$ w Eu ro pie „me to d$ %l$ -
sk$”. Osiem obiek tów hu ty uzna no
za za byt ko we. Cynk pro du ko wa no me -
to d$ elek tro li zy jesz cze do 2002 ro ku.
Wte dy dziar scy star si pa no wie dwaj
za #o "y li Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Po -
wsta nia Mu zeum Hut nic twa Cyn ku.
Po sta no wi li ra to wa& sta re ma szy ny,
sprz! ty oraz pa mi!& o hu cie. Za opie ko -
wa li si! i wzbo ga ci li Izb$ Tra dy cji
w bu dyn ku daw ne go Cen tral ne go La bo -
ra to rium Che micz ne go, któ ra dzi siaj
funk cjo nu je ja ko Mu zeum Hut nic twa
Cyn ku w Ka to wi cach Szo pie ni cach.
Na swo jej stro nie na pi sa li: „Hu ta na sza
wy bu do wa na w 1834 ro ku, we sz#a
w sk#ad kon cer nu Gie sche i wpi sa #a si!
nie w$t pli wie w hi sto ri! prze my s#o we go
roz wo ju )l$ ska i mia sta Ka to wi ce.
W szczy to wym okre sie pro duk cji w la -
tach sie dem dzie si$ tych dwu dzie ste go
wie ku wy twa rza #a 200 ty si! cy ton pro -
duk cji, za trud nia j$c po nad 5 ty si! cy

pra cow ni ków. By #a "y wi ciel k$ wie lu po -
ko le' miesz ka' ców Szo pie nic i oko lic.” 

Ste fan Nen dza kil ka lat te mu te" za sko -
czy# mnie swo j$ de spe rac k$ mi #o %ci$
do Ka to wic, swo je go miej sca na Zie mi.
Uro dzi# si! i ca #e "y cie sie dem dzie si! cio -
lat ka sp! dzi# przy ul. Ma riac kiej, ja ko
miesz ka niec jed nej z ka mie nic. Wol ne
chwi le sp! dza# na #a wecz ce nie opo dal
i opo wia da# wszyst kim za in te re so wa nym
o dzie jach te go miej sca – do mów i ko -
%cio #a Ma riac kie go. Kie dy z bu dyn ków
wy sie dlo no lo ka to rów i na st$ pi# pro ces
na tu ral nej de wa sta cji, Ste fan co dzien ne
za my ka# okna w swo jej ka mie ni cy, ry glo -
wa# drzwi i czu wa# ja ko jej je dy ny
miesz ka niec. Tak ro bi# co dzie' przez kil -
ka lat. Uchro ni# swój dom przed ru in$,
ale przed je go re mon tem mu sia# prze nie%&
si! i za miesz ka& gdzie% in dziej. Wal czy#
o miej sce w po bli "u. Uda #o si!. Miesz -
ka w su te re nie przy Mie l!c kie go i mo -
"e da lej za sia da& na tej sa mej #a wecz ce.

Za ko cha ni s" w#ród nas

i przy ci$ ga j$ si! na wza jem. Ry szard
Licz bo', dzi% miesz ka j$ cy w Niem -
czech, któ ry opra co wu je drze wo ge ne -
alo gicz ne Ski bów i od twa rza dzie je te -
go s#yn ne go ro du, wy tro pi# w In ter ne cie
Gin te ra. Ola na uli cy po zna #a pa ni$
Ani!, któ ra skon tak to wa #a j$ z Zo fi$
Wie czo rek, zaj mu j$ c$ si! hi sto ri$ ka -
to wic kich i oko licz nych ka pli czek.
Stu den ci Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Ka to wi cach wy ko rzy stu j$ fo to gra fie
ka to wic kich bu dow li, a na wet uk#a dy
ulic do wzo rów na tka ni nach, a m#o da
sty list ka Ilo na Kanc lerz or ga ni zu je
po ka zy mo dy na ka to wic kich dep ta -
kach. M#o dzi por tre tu j$ w swo im sty -
lu wy bit ne ka to wic kie oso bi sto %ci
na mu ra lach. Wszy scy oni za s#u gu j$
na mia no kro ni ka rzy swo ich cza sów.
Za trzy mu j$ bo wiem czas na swo ich fo -
to gra fiach, w ar ty ku #ach, spi sa nych
opo wie %ciach, pa mi!t ni kach, ob ra zach
i prze ka zu j$ swo j$ wie dz! in nym.
Two rz$ zbio ro wy por tret Ka to wic
i prze ka zu j$ na st!p ne mu po ko le niu. 

Ka! dy mo !e by$ kro ni ka rzem

– to prze s#a nie ra dio wej au dy cji pt. „Czy
to praw da, "e...?” emi to wa nej w Ra diu
Ka to wi ce w nie dziel ne po ran ki od 10 lat.
Wszyst kie za pre zen to wa ne w ar ty ku le
oso by s$ lau re ata mi tej spo #ecz nej kam -
pa nii za ch! ca j$ cej do do ku men to wa nia
hi sto rii swo je go miej sca, wy do by wa nia
z pa mi! ci bli skich te go, co wa" ne dla
przy sz#ych po ko le'. Za ko cha nych w Ka -
to wi cach mo" na zo ba czy& lub po zna&
oso bi %cie za gl$ da j$c na stro ny: www.ra -
dio.ka to wi ce.pl w za k#ad k! „Czy to
praw da, "e...” oraz www.to ma nek.fo to -
net.net.pl lub przy cho dz$c na spo tka nia
au to rów au dy cji Be aty To ma nek i Bog -
da na Wi de ry do Bi blio te ki )l$ skiej.

!
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Inny poziom tego samego po!o"enia

By!o ci nieraz dane inne rozdanie, lecz zawsze temu brakowa!o
Ostatniego r"kawa, suchego piasku w b!otnej urnie, owej ko#cówce rytej

T"pym gwo$dziem na blasze. Wynika!e% z takiej to oto matrycy, któr&
Trawi! pio!unowy nalot, mechanizm wszak nigdy nie szwankowa!, do!ki kopa!
Tylko dreszcz, wi"c igra! tym lu$no zarzucany sp!awik losu, k!ykie' dymu

Smakowa! jak jesienny sad, i tak rozdany nie mia!e% sk&d na nowo si" wzi&'.

Skulone widma, ciek!e jak sp!aw, przybiera!y postaci broni&ce zawsze jakich%
Dennych spraw, otwiera!y si" kolejne wejrzenia, zamyka!y si" przed nosem

Szklane drzwi, w trzynastym dniu by!a nie tylko zmowa pecha, grasowa!y w nim

Kierunki  przysz!ych chwil, cho' lubowali%my si" w tym zaplataniu coraz to

Nowych sfer, zmieniaj&c gwa!townie kurs o par" stopni w dó!, co rusz

Wychodz&c na powierzchni" danej rzeczy w masce klauna lub domowym

Ubraniu, by salwowa' si" %miechem, zamek b!yskawiczny wprawiaj&c w sk!"bione

T!a niedawnych zwad. Ludziom (yje si" zno%nie, s& bowiem nieustannie znoszeni

W stron" ostrych, skalistych wydm, i nie licz& ju( zmarnowanych godzin

Czy feralnych dat, powetowawszy sobie ka(dy niefortunny krok wycieczk&
Do miejskiej galerii – szynku swych marze#, celów ozdrowie#czych i

Prostodusznych strat. Obejd$ si" sam. Ów dookolny szkwa! to ksi"(ycowa

Grzywa, spieniona rynna zadyszki kostnego uk!adu. Trenujemy wci&( przysiady

I skr"ty w bok. Mg!awica tego wy%cie!anego ptasimi piórami dna, nie przedostaje

Si" przez d$wi"koszczelny ekran ka(dego widoku, rozpe!za si" tylko tu, w torze

Twego wrzenia, na dachu niejednego %nienia o wyrazistej komorze wszelkiego

Odst&pienia od %cian przebijanych ko!kami k!ótni, by kolejna dziura nios!a a(
Na koniec tunelu chybocz&cy si" p!omyk, niejaki czubek (yciodajnej nadziei migotu.

Patrzyli%my cz"sto na ten zapadaj&cy si" szyb, s!o#ce kosi!o jak

Przeci&g, potem ka(dy troi! si" w trójk&cie nieco zmru(onego oka, po!ówka

By!a zawsze sieroca, stanowi!a wi"c jedyn& znan& ca!o%' tego %wiata, innego ju(
Dawno nie by!o, zast"powa! go pocztówkowy przesy! obrazów skacz&cych na

Kana!ach, trzymali%my si" wi"c liny, cho' tylko chodzili%my wzd!u( domów czy

Pojedynczych bloków, potrzebnej jak tyczka cienia do wahad!owych ruchów,

Tych jedynych ju(, sprawdzaj&cych puls na przegubach wyros!ych krat,

By doj%' do danej mety jak do linii startu. Nie wype!niaj (adnych luk, pozostaw

Je naj%ciom mroku, niech zespoli je z cia!em miasta rzutkie strzemi" wszelkich

Urazów, na odchodne skropi je wiosenny deszcz, w tej kwadraturze kroków wobec

Wyzutego z k&ta pochylenia muru naszych zwichrowanych trosk o jutrzejszy stan

Pobudki, zada# narzuconych sobie jak p!on&cy wieniec, na tym kwartale bieganiny,

W tym równoramiennym podziale na zm&conych i klarownych. Koniuszku

Tej jawy, wystawaj z nas niczym l%ni&cy hak, a(eby mogli si" uwiesza' na nim

Wszyscy spragnieni stabilnej to(samo%ci z surow& prac& zewu natury. Wiedz&
O tym zepchni"te podwórka, maskowane przepierzeniami, grodzone pierzejami,

W ci&gu ujawniaj&c sw& (r&c& (ywotno%', i jak na beczce ropy siedzi tu ka(dy

W pozycji usztywnionej ko#cem jasnej pory, która odchodz&c, czyni z nich mary

Maj&ce wci&( aspiracje do (ycia w prawdzie, jak po kol"dzie, kiedy drzwi

Niektórych mieszka# s& nieuchylone, bo prawda jest zawsze przebita jakim%
Oszczepem, i poza tym zaklinaniem wci&( osobno pomieszkuje. Kryj si" tedy

Do ostatka, w tej wyprostowanej podkowie upadku dopatruj si" przyczyny tego

Raptownego otwarcia na zaw"$lony do cna prze!yk ka(dego wyj%cia. Nie ma

Innego poziomu bez tego samego po!o(enia. Dwa kominy mi"dzy dwiema wie(ami.   

MACIEJ MELECKI
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Roz dzia! I

Szla chet ne po wo !a nie

I
zy dor Spen gler ju! ja ko ma "e dziec ko czyn nie opo wia da" si# po stro nie do bra,

a tym sa mym prze ciw ko z"u. Pierw sz$ in ter wen cj# prze pro wa dzi" w ki nie

na bur le sce o stra !a kach. Kie dy gru by sier !ant ura czy" sym pa tycz ne go bo ha te ra

dzie si$ tym kop nia kiem, Izy dor ze rwa" si# z miej sca, pod bieg" do przo du i do by -

tym z po chew ki pla sti ko wym mie czy kiem, bez któ re go ni gdzie si# nie ru sza", ostro

na tar" na bru tal ne go gbu ra. „Ucie kaj, Cze pli nie!” – krzy cza", z dzi k$ fu ri$ ok"a -

da j$c ekran. W$ sa ty cz"o wie czek w me lo ni ku rze czy wi %cie czmych n$", a prze ra -

!o na mat ka oraz pra cow nik ki na mu sie li si# zdro wo na t# !y&, za nim od ci$ gn# li
od ekra nu wo jow ni cze go czte ro lat ka. Zgro ma dzo na w sa li dzie ci# ca pu blicz no%&
na gro dzi "a go spon ta nicz nym aplau zem. Okla sków tych ch"o piec ni gdy nie za po -

mnia": na pierw sze ski nie nie pa mi# ci roz brzmie wa "y mu w uszach, ni czym "o pot

ol brzy mich skrzy de" nio s$ cych go ku glo rii.

Mat ka Izy do ra, eks k si# go wa, któ ra spe" nia j$c ma rze nie swo je go !y cia, za trud -

ni "a si# w kwia ciar ni, i je go oj ciec, by "y sztan gi sta, któ ry po rzu ci" sport, !e by zo -

sta& pra cow ni kiem te le ko mu ni ka cji, po zna li si# pod czas urlo pu w nad mor skim

ku ror cie. Ich ro mans roz po cz$" si# przed te le wi zo rem w %wie tli cy do mu wcza so -

we go, w któ rej obo je sp# dza li wi#k szo%& cza su. Wkrót ce po %lu bie zro zu mie li, !e
"$ czy ich je dy nie mi "o%& do te le wi zo ra. Oka za "o si# to wy star cza j$ ce do stwo rze -

nia har mo nij ne go zwi$z ku: by& mo !e dla te go, !e ni gdy nie k"ó ci li si# o wy bór ka -

na "u, z rów nym za in te re so wa niem ogl$ da j$c Je dyn k# i Dwój k#. W prze rwach mi# -
dzy pro gra ma mi po %piesz nie oma wia li bie !$ ce te ma ty. Zwy kle mó wi li

rów no cze %nie, nie ko li du j$c ze so b$, ja ko !e tu bal ny bas oj ca roz le ga" si# w zu -

pe" nie in nych re je strach ni! igie" ko wy dy sz kant mat ki. Dla le !$ ce go w ko "y sce

Izy do ra g"o sy ro dzi ców sta no wi "y dwa bie gu ny prze strze ni aku stycz nej, któ r$ wy -

pe" nia "y set ki ró! nych d'wi# ków. Ma j$c pó" ro ku, od kry", !e ich 'ró d"o sta no wi

te le wi zor, sta le w"$ czo ny w ja dal ni. Ch"o piec przez d"u gi czas s$ dzi", !e jest to

czwar ty, nie co ina czej skon stru owa ny cz"o nek ro dzi ny, wi#c u%mie cha" si# i ga -

wo rzy" do nie go za pa mi# ta le, a te le wi zor od po wia da" mu na swój spo sób.

Sko( czyw szy rok, Izy dor na uczy" si# cho dzi&. Mat ka nie po pie ra "a tej no wej

for my ak tyw no %ci.

– Upad niesz i b# dziesz p"a ka" – prze strze ga "a pro ro czo. – Le piej so bie usi$d'.
Pr# dzej czy pó' niej nie mow lak prze wra ca" si# i wy bu cha" p"a czem.

– A nie mó wi "am? – wo "a "a, bio r$c go na r# ce. – Nie p"acz, bo si# za krztu -

sisz – i ch"op czyk krztu si" si# po s"usz nie.

)e by ustrzec go od licz nych nie bez pie cze(stw, mat ka ku pi "a ko jec, w któ -

rym Izy dor prze sie dzia", z prze rwa mi na po si" ki i spa ce ry, ca "y na st#p ny rok.
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Dzi! ki te mu wcze "nie przy swo i# so bie umie j!t no"$ ogl% -
da nia "wia ta przez pr! ty, co mia #o mu si! kie dy" bar dzo
przy da$. Sko& czyw szy dwa la ta, na uczy# si! mó wi$. Od -
by #o si! to do"$ nie ty po wo: do t%d nie mó wi# w ogó le nic,
na gle, z dnia na dzie&, umia# ju' po wie dzie$ wszyst ko. Na -
tych miast w do bit nych s#o wach da# wy raz swo jej nie na wi -
"ci do koj ca. Stro pio na mat ka zgo dzi #a si! na przed ter mi -
no we zwol nie nie, lecz po sta wi #a twar dy wa ru nek: Izy dor
po zo sta nie pod ci% g#ym nad zo rem wy na j! tej opie kun ki.
Po le co na oso ba, t#u sto w#o sa eme ryt ka o mon stru al nych
uszach, z miej sca wzbu dzi #a w nim 'y w% od ra z!. Swo je
za da nie wy ko ny wa #a jed nak do brze, a jej za iste ge nial ny
s#uch spe# nia# funk cj! trze cie go, zdal ne go oka. Izy dor
wci%' te sto wa# sku tecz no"$ te go 'y we go sys te mu alar mo -
we go.

– Ma nie #a zi$ po sza fach – mó wi #a nie na wist nym, mo -
no ton nym g#o sem, sie dz%c dwa po ko je da lej nad ga ze t%
z ne kro lo ga mi. – Spad nie, po #a mie gi czo #y i wy l% du je
w szpi ta lu, a jak si! wda gan gre na, to mo 'e na wet na cmen -
ta rzu.

My "li opie kun ki sta le kr% 'y #y wo kó# "mier ci i gro bów.
Gdy cho wa no ko go", ko go zna #a cho$ by ze s#y sze nia,
bra #a wy chod ne – al bo ci% gn! #a ze so b% Izy do ra, któ ry
w ten spo sób bar dzo wcze "nie za li czy# kil ka mo de lo -
wych po grze bów. Po nie wa' jed nak nie prze ja wia# za in te -
re so wa nia te ma ty k% fu ne ral n%, uwa 'a #a 'e jest co" kol wiek
nie do ro zwi ni! ty. Z li to "ci i po czu cia obo wi%z ku przy ta -
cza #a mu ró' ne po ucza j% ce eg zem pla. Pra cow nik po bli -
skiej hu ty wpad# do ka dzi z p#yn nym 'e la zem, a gdy nie
da #o si! wy izo lo wa$ roz to pio nych zw#ok, w gro bie
umiesz czo no ca #% stu to no w% kad(. Dziew czyn ka po g#a -
ska #a na uli cy bez pa& skie go ko ta i po tar #a so bie oczy,
a wkrót ce ogrom ne bia #e lar wy wy pchn! #y jej ga# ki
z oczo do #ów. Ch#o piec po #kn%# pest k! wi "ni i w brzu chu
wy ro s#o mu drze wo. – Dzi! ki ta kim dyk te ryj kom rze czy -
wi sto"$ stop nio wo prze si% ka #a ma gi%.

Izy dor m! czy# si! z opie kun k% ca #y rok, t! sk nie wspo mi -
na j%c cza sy od siad ki w koj cu. Wszel kie pró by zgu bie nia si!
na spa ce rze by #y b#y ska wicz nie uda rem nia ne przez czuj n%
i 'wa w% star k!. Nad szed# jed nak dzie& wy ba wie nia: ch#o -
piec zdo #a# umkn%$, wy ko rzy stu j%c mo ment, kie dy opie kun -
ka za ga pi #a si! na prze je' d'a j% cy ka ra wan. Scho wa# si!
w cia snej, zu pe# nie ciem nej wn! ce pod schod ka mi zje' d'al -
ni. Szu ka no go przez kil ka go dzin. W ak cji wzi%# udzia# ca -
#y plac za baw, lecz nikt nie wpad# na po mys#, 'e by zaj rze$
do wn! ki. Izy dor, wy ka zu j%c god ny po dzi wu hart du cha,
prze trzy ma# p#acz li we na wo #y wa nia mat ki i wy szed# do pie -
ro, kie dy wy tro pi #a go mi li cjant ka z la tar k%. Wie czo rem
przy zna#, 'e ukry# si!, bo nie móg# ju' znie"$ opie kun ki i jej
ci% g#e go ga da nia o tru pach. Mat ka od pra wi #a nia& k! i wzi! -
#a dwu let ni urlop, uzna j%c, 'e nikt nie za dba o bez pie cze& -
stwo ch#op ca le piej ni' ona sa ma. 

Przede wszyst kim spra wi #a mu pu szo rek, czy li mi nia tu -
ro w% uprz%' dla psów, któ r% mu sia# od t%d no si$ na spa ce -
rach. Do pu szor ka przy mo co wa na by #a moc na, trzy me tro -
wa lin ka. Dzi! ki te mu ze sta wo wi wy dat nie zma la #o ry zy ko,
'e Izy dor gdzie" si! za po dzie je al bo wpad nie pod sa mo -
chód. Ch#o piec szyb ko do sto so wa# si! do sy tu acji: cho dzi#
grzecz nie przy no dze i pra wie wca le nie ci% gn%# smy czy.
Na po tka ne psy ob w% chi wa #y go przy ja( nie. Mat ka nie mia -
#a tu za strze 'e&, chro ni #a sy na tyl ko przed kon tak tem z in -
ny mi dzie$ mi, po nie wa' mo g#y za ra zi$ go osp%, ró 'ycz k%
lub "win k%. Je "li któ re" zbli 'y #o si! za nad to, prze ga nia #a je,
tu pi%c i pry cha j%c jak na ko ta: w efek cie Izy dor prze szed#
wszyst kie te cho ro by znacz nie pó( niej. 

Cza sem ca #y mi ty go dnia mi nie wy cho dzi li z do mu. Mat -
ka sta ra #a si! za szcze pi$ sy no wi mi #o"$ do ro "lin, któ re ho -
do wa #a w kil ku dzie si! ciu do nicz kach w ja dal ni, w kuch ni
i na bal ko nie. Uwa 'a j%c kwia ty za stwo rze nia czu j% ce
i my "l% ce, sta wia #a je w hie rar chii wy 'ej ni' zwie rz! ta
i lu dzi.

– Po co mi przy ja ció# ki? – mó wi #a. – Ro "li ny ni gdy mnie
nie za wio d%, nie oszu ka j%, nie oplot ku j%. S% #a god ne i cier -
pli we jak anio #y.

Twier dzi #a, 'e o ile ce lem ist nie nia kwia tów jest do star -
cza nie lu dziom roz ko szy es te tycz nych, o ty le owo ce wzi! -
#y na sie bie szla chet niej sz% mi sj! s#u 'e nia nam ja ko po karm.
Nie do wia ry, ale one wr!cz pra gn%, by "my je zry wa li i je -
dli. Nie ma w przy ro dzie wie lu przy pad ków po dob nie
wznio s#e go po "wi! ce nia. Si! ga ono tak da le ko, 'e owo ce,
któ rych nikt nie chce zje"$, po pa da j% w me lan cho li! i umie -
ra j%. Za wszyst kie ich do bro dziej stwa cz#o wiek od p#a ca
bez my"l nym okru cie& stwem. Mat ka przy ta cza #a dra stycz -
ne przy k#a dy mal tre to wa nia owo ców. Sa ma po sta no wi #a
stwo rzy$ ma #y, pry wat ny raj dla ro "lin. Sta ran nie my #a je
i pie l! gno wa #a, jak ka' da do bra go spo dy ni, ale oprócz te -
go g#a ska #a je, ca #o wa #a i prze ma wia #a do nich z czu #o "ci%.
Ch!t nie uszy #a by im zi mo we wdzian ka – po wstrzy my wa -
#a j% tyl ko oba wa przed drwi na mi m! 'a. Ko cha #a ro "li ny
wsty dli wie i skry cie: na my"l o nich ro bi #o jej si! cie p#o
pod ser cem. Oczy wi "cie ma #y sy nek wy wo #y wa# w niej
uczu cia po dob ne i nie mal rów nie in ten syw ne.

Oj ciec za an ga 'o wa# si! w wy cho wy wa nie Izy do ra, kie dy
ten sko& czy# czte ry la ta. Z po wo du ogrom ne go wzro stu
i tu szy ja wi# si! ch#op cu ja ko ist ny ty tan. By# nie co przy g#u -
chy, nie s#u cha# wi!c zbyt uwa' nie te go, co do nie go mó wio -
no, a w#a sne kwe stie wy po wia da# po wo li i bar dzo do no "nie.
W roz mo wach po ru sza# cz! sto te mat "ci ga nia z#o dziei mie -
dzia ne go dru tu, co, jak pod kre "la#, na le 'a #o do je go s#u' bo -
wych obo wi%z ków. Pra cu j%c dla przed si! bior stwa, któ re
po no si #o ogrom ne stra ty wsku tek kra dzie 'y ka bli, sta le
mia# do czy nie nia ze skut ka mi nie cne go pro ce de ru.

– Jed no cen trum do zo ru w ka na li za cji – mó wi# z na -
masz cze niem – dru gie przy szaf kach roz dziel czych, a trze -
cie bez po "red nio na przy #% czach.

Kie dy" wzi%# sy na do pra cy, 'e by po ka za$ mu ka na li za -
cj!, szaf ki i przy #% cza. 

– Naj wa' niej sz% rze cz% jest klucz uni wer sal ny – t#u ma -
czy# – któ ry otwie ra wszyst kie szaf ki roz dziel cze w mie -
"cie i nic po za ni mi. Ma j% go tyl ko pra cow ni cy te le ko mu -
ni ka cji. 

Izy dor za py ta#, czy i on móg# by otrzy ma$ ta ki klucz.
– Naj pierw mu sisz sko& czy$ sze"$ lat i do k#ad nie po zna$

prze pi sy BHP.
Przed szó sty mi uro dzi na mi Izy dor przy po mnia# oj cu

o obiet ni cy. Nie do sta# uni wer sal ne go klu cza, cho cia' prze -
pi sy mia# ju' wte dy w ma #ym pal cu: oj ciec, za miast ba jek,
któ re uwa 'a# za nie prak tycz ne, re gu lar nie czy ty wa# mu
do snu Pa& stwo wy Ko deks BHP. Ulu bio nym ich dzia #em
by #a ochro na ppo'.: po pa ru ty go dniach wspól nej lek tu ry
Izy dor cy to wa# z pa mi! ci ca #e ust! py.

Dla sy na oj ciec by# po sta ci% he ro icz n%. W rze czy wi sto -
"ci je go funk cja spro wa dza #a si! do spi sy wa nia pro to ko #ów
z miejsc kra dzie 'y. No si# w so bie wiel kie, nie usu wal ne po -
k#a dy zgorzk nie nia, spo wo do wa ne tym, 'e ja ko ci! 'a ro -
wiec ni gdy nie wy gra# wa' niej szych za wo dów. Mia# wiel -
kie go pe cha, po nie wa' roz po cz%# ka rie r! rów no cze "nie ze
s#yn nym Ben dra kow skim: star to wa li w tym sa mym klu bie
i w tej sa mej ka te go rii wa go wej. Pod czas gdy ry wal rok
po ro ku si! ga# po mi strzo stwo kra ju, a co czte ry la ta je( dzi#
na igrzy ska, sk%d przy wióz# dwa srebr ne me da le, oj ciec
Izy do ra wiecz nie tkwi# w cie niu. Przed trze ci% olim pia d%
sta n%# wo bec 'y cio wej szan sy: tre no wa# z ta kim po "wi! ce -
niem, 'e na tur nie ju kwa li fi ka cyj nym uzy ska# naj lep szy
wy nik w pod rzu cie, wy prze dza j%c na wet Ben dra kow skie -
go, któ ry wy gra# kon kurs rwa nia. Oj ciec Izy do ra do ko& -
ca wie rzy#, 'e s! dzio wie i dzia #a cze, usta la j% cy sk#ad ka dry
olim pij skiej, po sta wi% tym ra zem na nie go, oni jed nak po -
now nie wy ty po wa li Ben dra kow skie go. Wte dy oj ciec po sta -
no wi# prze rwa$ ka rie r!. Og#a sza j%c swo j% de cy zj! na wal -
nym ze bra niu pod no sze nia ci! 'a rów, wy g#o si# pe# n%
sar ka zmu prze mo w!, za ko& czo n% s#o wa mi: „Prze ba czam,
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ale ni gdy nie za po mn!”. Fakt, "e Ben dra kow ski wró ci#
z olim pia dy bez me da lu, sta no wi# drob n$, ab so lut nie nie -
wy star cza j$ c$ po cie ch!.

Wkrót ce po roz sta niu ze spor tem oj ciec Izy do ra po pad#
w #a god ny piw ny al ko ho lizm, wsku tek cze go so lid nie si!
roz ty#. Prze sia dy wa# ca #e go dzi ny nad ku flem, wpa tru j$c si!
w przy pad ko we go in ter lo ku to ra i co pe wien czas wzdy cha -
j$c: „Wiecz nie dru gi. A mo g#em po je cha% do To kio”. Z rzad -
ka uda wa #o mu si! za in te re so wa% ko go& te ma tem. Po tra fi#
go dzi na mi ana li zo wa% swo je atu ty (si #a r$k) i bra ki (s#ab sze
no gi) oraz bra ki Ben dra kow skie go (aro gan cja), któ re go
atu ty, po wszech nie zna ne i przy pie cz! to wa ne wie lo ma suk -
ce sa mi, nie wy ma ga #y bli" sze go oma wia nia. Wy po wia da -
j$c na zwi sko ry wa la, oj ciec nie umia# po wstrzy ma% bo le sne -
go gry ma su. W mia r! up#y wu lat ura za, ja k$ "y wi# wo bec
tre ne rów i dzia #a czy, okrze p#a i za tra ci #a pier wot n$ dy na mi -
k!. Pod &wia do mie by# im na wet wdzi!cz ny, bo krzyw dz$c
go, spra wi li, "e "y cie sta #o si! dla nie go na gle zro zu mia #e,
z czym wcze &niej mie wa# pro blem.

Cho cia" Izy dor wie dzia# ju", "e te le wi zor nie jest "y w$
isto t$, na dal uwa "a# go za au to ry tet i wy rocz ni! w wie lu
kwe stiach. Te le wi zor su ro wo pi!t no wa# prze st!p stwa po pe# -
nia ne przez ró" nych #o trów, ta kich jak pry wa cia rze czy sko -
rum po wa ni dy rek to rzy. Na szcz! &cie ist nia #y te" po sta cie po -
zy tyw ne. W czo #ów ce ofi cjal nych ran kin gów znaj do wa li
si! mi li cjan ci, któ rzy ofiar nie &ci ga li prze st!p ców, oraz
urz!d ni cy skar bo wi wle pia j$ cy z#o czy' com do miar (za pew -
ne ro dzaj ch#o sty). Tak oto mat ka, oj ciec i te le wi zor, przy nie -
znacz nym udzia le opie kun ki, wpo ili ch#op cu fun da men ty
mo ral no &ci. Na po cz$t ku pa no wa# w tym wzgl! dzie pe wien
cha os: z#o dzie je ka bli szli ra mi! w ra mi! z opraw ca mi ro &lin,
pry wa ciarz prze pi ja# do dy rek to ra, a uzbro jo ny w li zak
do kie ro wa nia ru chem or mo wiec spusz cza# im wszyst kim
do miar na go #e ty# ki. Chc$c usys te ma ty zo wa% ten etycz ny
roz gar diasz, pi! cio let ni Izy dor wzi$# gru by ze szyt, po dzie -
li# stro ny na dwie ru bry ki i za cz$# spo rz$ dza% li st! do brych
i z#ych ele men tów rze czy wi sto &ci. Wów czas wie rzy# jesz cze,
"e &wiat jest w swej sub stan cji do bry, z#o za& sta no wi je dy -
nie szko dli wy nad da tek, jak gdy by on to lo gicz ny li szaj, mo" -
li wy do usu ni! cia od po wied ni mi &rod ka mi. Wy j$ tek sta no -
wi li Niem cy, któ rych z#o by #o im ma nent ne i nie ule czal ne (co
do te go zga dza #y si! ze so b$ wszyst kie fil my, tak wschod -
nie, jak i za chod nie), ale na szcz! &cie miesz ka li oni da le ko,
bo a" za gra ni c$. 

Sko ro tyl ko je go "y cie zo sta #o uj! te w kar by re gu lu j$ cych
norm, za pra gn$# ob dzie li% in nych zdo by t$ wie dz$. Uj rzaw -
szy w par ku dwóch bra ci, któ rzy ska ka li z moc no roz bu ja -
nych hu& ta wek, Izy dor sta n$# przed ni mi i wy g#o si# ob szer -
n$ po ga dan k! na te mat nie roz trop no &ci ta kiej za ba wy.
Hu& ta wek w ogó le nie na le "y u"yt ko wa% na sto j$ co: mo" -
na si! ze &li zgn$%, spa&% i bo le &nie po t#uc, a po za tym bru -
dzi si! bu ta mi sie dzi sko ze szko d$ dla czy sto &ci spode nek
ko lej nych u"yt kow ni ków. Ze ska ki wa nie nie sie za so b$ sze -
reg po wa" nych za gro "e': mo" na po #a ma% no gi i "e bra, do -
zna% wstrz$ &nie nia mó zgu lub oka le czy% dziec ko prze cho -
dz$ ce aku rat przy hu& taw ce. No i po za wszyst kim to z#y
przy k#ad dla m#od szych.

Bra cia z cie ka wo &ci$ wy s#u cha li prze mo wy, po czym za -
raz wzno wi li sko ki. Izy dor, prze ko naw szy si!, "e in ter wen -
cje bez po &red nie nie s$ zbyt sku tecz ne, po sta no wi# za ini cjo -
wa% krze wie nie cnót oby wa tel skich za po mo c$
w#a sno r!cz nie ry so wa nych pla ka tów. Spo sob no&% przed sta -
wie nia ich &wia tu nada rzy #a si! pew nej so bo ty, kie dy Izy -
dor zo sta# sam w do mu i #a mi$c za kaz mat ki, wy szed#
na bal kon. Przez mo ment przy gl$ da# si! ch#o pa kom bie ga -
j$ cym po po dwó rzu za pi# k$, na st!p nie po in for mo wa# ich,
"e nie po win ni ko pa% jej tak moc no, bo mo g$ st#uc szy b!,
co w ra "$ cy spo sób uchy bi #o by prze pi som BHP. Pi# ka rze,
otrz$ sn$w szy si! ze zdzi wie nia, po wie dzie li, "e co& -tam
z te go i "e Izy dor ma si! co& -tam, bo ina czej oni przyj d$
do nie go i zro bi$ co& -tam (nie ro zu mia# po #o wy s#ów, któ -

rych u"y wa li). Izy dor od par# na to, "e ch!t nie ich za pro si.
Ch#op cy prze sta li gra%, a je den z nich za py ta#, czy sta rych
nie ma w cha cie. Izy dor do my &li# si!, "e cho dzi o ro dzi ców,
i ski n$# g#o w$. Po chwi li, #a mi$c ko lej ny za kaz, tak su ro wy
i za ra zem oczy wi sty, "e ni gdy nie sfor mu #o wa ny, wpu &ci#
czte rech umo ru sa nych pi# ka rzy do miesz ka nia.

– Mu sz! wam co& po ka za% – po wie dzia#.
Za pro wa dziw szy ich do swo je go po ko ju, z du m$ za pre -

zen to wa# naj now szy pla kat:

BO LI CI( G)O WA?
ZA MIAST )Y KA* TA BLET K(

WYJD+ NA SPA CER!

Ch#op cy przez chwi l! bez zro zu mie nia pa trzy li na na ry so -
wa ne go kred k$ kra sno lud ka, to cz$ ce go przed so b$ du "$,
prze kre &lo n$ ta blet k!, po tem po roz #a zi li si! po miesz ka niu.
Pierw szy prze trz$ sn$# lo dów k! i wy jad# pal cem d"em ze s#o -
ika, dru gi wy sy pa# spor to we me da le oj ca, naj bar dziej b#ysz -
cz$ cy cho wa j$c do kie sze ni, trze ci wy la# na sie bie fla ko nik
per fum, a czwar ty po "ar# kar #o wa te po mi dor ki pie czo #o wi -
cie ho do wa ne przez mat k!. Izy dor z nie po ko jem przy gl$ da#
si! po czy na niom go &ci, ale nie chc$c oka za% si! nie uprzej -
my, wy j$t ko wo po wstrzy ma# si! od uwag i prze stróg. Kie -
dy roz leg# si! zgrzyt klu cza w zam ku, ch#op cy b#y ska wicz -
nie po bie gli do przed po ko ju i wt#o czy li si! do sza fy. By li
pew ni, "e Izy dor po st$ pi w tej sy tu acji zgod nie z przy j! ty -
mi pro ce du ra mi i zdro wym roz s$d kiem, to zna czy, od wró -
ciw szy uwa g! mat ki, wy pu &ci ich z miesz ka nia. Sta #o si! jed -
nak ina czej, bo mat ka na tych miast spo strze g#a &la dy czy jej&
obec no &ci i ka te go rycz nie za "$ da #a wy ja &nie'. Izy dor za ma -
cha# r! k$ na znak, "e wszyst ko jest w po rz$d ku.

– Od wie dzi li mnie czte rej no wi przy ja cie le – o&wiad czy#
z du m$.

Mat ka os#u pia #a. Nie umia #a za ak cep to wa% po twor ne go
fak tu, "e ja kie& ob ce, szkod ni cze ist nie nia bu szo wa #y po naj -
&wi!t szym przy byt ku jej do mu, udzie li #a wi!c sy no wi ostrej
re pry men dy. Za ko' czy #a stwier dze niem, "e nie mo "e by%
mo wy o przy ja cio #ach w od nie sie niu do in dy wi du ów, któ -
re zo sta wia j$ po so bie ta ki ba #a gan. Izy dor ro ze &mia# si!
na to ra do &nie i za wo #a#:

– Ale" ma mo, oni jesz cze nie wy szli: dla za ba wy scho wa li
si! w sza fie.

Po po wro cie oj ca i osza co wa niu strat – w po ko ju ja dal -
nym od by# si! ro dzi ciel ski s$d nad Izy do rem. Uznaw szy, "e
oj ciec ma r! k! za ci!" k$, a mat ka – za lek k$, pod s$d ne mu
da ro wa no la nie i uka ra no go za mkni! ciem na go dzi n!
w sza fie – tej sa mej, z któ rej nie co wcze &niej mat ka, do by -
wa j$c nie mi #o sier nie wy so kich to nów, wy p! dzi #a je go czte -
rech no wych przy ja ció#. 

Ka ra oka za #a si! chy bio na, po nie wa" w ciem nej sza fie
Izy dor czu# si! do sko na le. By# tam sam ze so b$, i to tak, jak
ni gdy do t$d – mo "e z wy j$t kiem trzech go dzin sp! dzo -
nych kie dy& pod zje" d"al ni$. Mia# po czu cie pe# ne go zin te -
gro wa nia z cza sem i prze strze ni$. Po up#y wie go dzi ny, któ -
ra zda wa #a si! krót sza ni" mi nu ta i za ra zem d#u" sza ni"
mie si$c, od mó wi# opusz cze nia sza fy, sk$d mat ka mu sia #a
wy wa bi% go dro" d"ów k$.

Od tam te go dnia "ad ne prze stro gi ani za ka zy nie mo g#y
za trzy ma% go w do mu. (cdn.)

!

Ma rek Szal sza (ur. 1967 w Za brzu), pi sarz i t#u macz.
Dzie ci' stwo sp! dzi# w Ka to wi cach i Gda' sku, miesz ka#
w Wied niu, obec nie w So po cie. Pu bli ko wa# opo wia da nia
w cza so pi smach i an to lo giach. 

Schy !ek sza tran gu to je go pierw sza po wie&%, na gro dzo -
na w Kon kur sie Li te rac kim Mia sta Gda' ska im. Bo le s#a wa
Fa ca, któ ra uka "e si! w pa, dzier ni ku 2015 ro ku na k#a dem
Wy daw nic twa w Po dwór ku.
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Pra ca fo to re por te ra w du !ej re dak cji
pra so wej by "a mo im ma rze niem

od kie dy za cz# "em si$ za sta na wia%
nad wy bo rem za wo du, po sko& cze niu
szko "y pod sta wo wej. Fo to gra fia, to mo -
ja pa sja i chy ba naj bar dziej po !y tecz ne
uza le! nie nie, ja kie mo im !y ciem za w"ad -
n$ "o. Na po cz#t ku lat 90. za cz# "em pra -
c$ naj pierw dla „G"o su Za brza i Ru dy
'l# skiej”, a po tem dla „Dzien ni ka Za -
chod nie go”. Spo tka "em w tych re dak -
cjach star szych ko le gów, któ rzy !ycz li -
wie przy j$ li mnie do her me tycz ne go
gro na fo to re por te rów pra so wych. Kil ka
lat wspól nej pra cy za owo co wa "o przy -
ja( nia mi wy kra cza j# cy mi da le ko po za
za wo do we kon tak ty. Kie dy fo to re por ter -
ska szta fe ta prze su n$ "a si$ o na st$p ne po -
ko le nie, mi mo eme ry tur nie któ rych ko -

le gów, cz$ sty kon takt z ni mi nie sta no -
wi !ad ne go pro ble mu. To lu dzie, od któ -
rych mia "em oka zj$ wie le na uczy% si$
i za wsze mo g"em na nich li czy%, gdy naj -
bar dziej te go po trze bo wa "em. Te raz,
kie dy w re dak cji za j# "em ich miej sce,
sta ram si$ po st$ po wa% po dob nie. Pra ca
z ni mi w jed nym po ko ju i ciem ni fo to -
gra ficz nej dzie& w dzie&, od ra na do wie -
czo ra, sprzy ja "a wspól nym roz mo wom,
aneg do tom i wy mia nie do )wiad cze&
w za wo dzie tak nie tu zin ko wym jak fo -
to re por ter. 

Z per spek ty wy cza su uwa !am ten
okres za wy j#t ko wo in te re su j# cy i to
sk"o ni "o mnie do na pi sa nia pra cy ma gi -
ster skiej w"a )nie na te mat hi sto rii fo to -
gra fii pra so wej w la tach 1960–1989
w dwóch naj wi$k szych dzien ni kach re -

!l" scy fo to re por te rzy na le #e li i na dal

na le #" do czo $ów ki. Zdj% cia Sta ni s$a wa

Ga dom skie go (zmar$ w 2013 r.),

Ry szar da D’An to nie go,

Bo le s$a wa Dy mi& skie go,

Sta ni s$a wa Ja ku bow skie go,

Bog da na Ku $a kow skie go,

Je rze go Lew czy& skie go, Jó ze fa 

Ma ka la, W$a dy s$a wa „Otka” 

Mo raw skie go (zmar$ w 2015 r.), Jac ka

To mecz ka, Zyg mun ta Wie czor ka,

Jó ze fa Wró bla… przez dzie si"t ki lat

zdo bi $y (i czy ni" to na dal)

'l" skie dzien ni ki i cza so pi sma

(m.in. Try bu n% Ro bot ni cz", Dzien nik

Za chod ni, Pa no ra m%, Wie czór).

Wie le z tych fo to gra fii zdo by $o 

naj wy# sze lau ry, $"cz nie ze Z$o tym 

Me da lem na „World Press Pho to”. 

Le gen dy 'l" skiej fo to gra fii pra so wej

sta $y si% bo ha te ra mi ksi"# ki 

przed sta wi cie la m$od sze go po ko le nia

fo to re por te rów Ar ka diu sza Go li, 

za ty tu $o wa nej

Po ziom na dwa !a my. "l# ska fo to gra fia
pra so wa w „Try bu nie Ro bot ni czej”

i „Dzien ni ku Za chod nim” 1960-1989.
(Wy daw nic two Na uko we

„!l"sk”, 2015). W bo ga tych zbio rach

fo to gra fii Cen tral nej Agen cji

Fo to gra ficz nej dzie $a „na szych”

fo to re por te rów zaj mu j" po cze sne 

miej sce. Na $a mach „!l" ska” go 'ci my

ich cz% sto i czy ni my to z wiel k" du m". 

Fotoreporter

przy tym by!

Sto j! w gór nym rz" dzie, od le wej: Ja cek Sy ko ra – pra sa lo kal na, Sta ni s#aw Szy ma$ ski – wol ny strze lec, Zdzi s#aw Kem pa – „Wia do mo %ci Za g#" bia”,
Jó zef Ma kal – „Dzien nik Za chod ni”, Cze s#aw Zie li$ ski – „Pa no ra ma”, Sta ni s#aw Ga dom ski – „Try bu na Ro bot ni cza”, w dol nym rz" dzie, od le wej: Sta -
ni s#aw Ja ku bow ski – CAF, W#o dzi mierz Waw rzyn kie wicz – „Try bu na Ro bot ni cza”, Ka zi mierz Se ko – CAF, Jó zef Wró bel – „Pa no ra ma” i nad nim An drzej
Sa wa – wol ny strze lec. 
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gio nal nych „Try bu nie Ro bot ni czej”
i „Dzien ni ku Za chod nim”. Za wsze by -
!o mi "al ulot no #ci roz mów i ze bra nych
do #wiad cze$ od star szych fo to re por te -
rów. Pa mi%& ludz ka jest cz% sto za wod -
na i krót ka, a w dzi siej szym p% dz' cym
#wie cie me diów ju" na wet nie li czy si%
to, co dzi siaj, ale to, co przed na mi. Dla -
te go tro ch% z sen ty men tu do cza sów, gdy
zdj% cia naj pierw trze ba by !o wy wo !a&,
a po tem wy dru ko wa&, "e by czy tel nik
móg! je na st%p ne go dnia zo ba czy&,
a o in ter ne cie ni ko mu si% na wet nie #ni -
!o, po sta no wi !em na pi sa& o #l' skiej pra -

sie. Prak tycz nie na ryn ku nie ma na ten
te mat go to wych opra co wa$, na któ -
rych móg! bym si% oprze&, st'd ksi'" ka
„Po ziom na dwa !a my”. Po wsta !a ona
na pod sta wie mo jej pra cy ma gi ster -
skiej, sk!a da si% g!ów nie z roz mów
z fo to re por te ra mi pra cu j' cy mi w tam tych
la tach w tych dwóch naj wi%k szych
dzien ni kach w re gio nie. Zbie ra j'c ma -
te ria !y spo ty ka !em si% z uwa ga mi, "e
pew ne zda rze nia mia !y in ny prze bieg ni"
przed sta wi li po przed ni cy. My #l% jed nak,
"e t% sa m' sy tu acj% ró" nie mo g' po strze -
ga& i o niej opo wia da& dwie oso by, któ -

re bra !y w niej udzia!. Na wet je #li w tej
da nej chwi li sta !y obok sie bie. Wszyst -
kie opi nie w udzie lo nych wy wia dach
uwa "am za praw dzi we, po nie wa" ka" -
dy ma pra wo do prze "y wa nia, po strze -
ga nia i od czu wa nia tych sy tu acji in dy -
wi du al nie, zgod nie ze swo im su mie niem. 

Pa trz'c z per spek ty wy po nad trzy dzie -
stu lat, bio r'c pod uwa g% zmia n%

ustro ju, mo" na te raz za sta na wia& si% cze -
go by !o za ma !o, a cze go za du "o w pra -
cy fo to re por te rów. Po ze bra niu ma te ria -
!u do tej pu bli ka cji s' dz%, "e jest jed na
klu czo wa, wspól na idea, któ ra przy #wie -
ca !a bez wy j't ku wszyst kim. Ka" dy
z fo to re por te rów pra cu j'c z apa ra tem
w r% ce sta ra! si% mak sy mal nie wy ko rzy -
sta& swój ta lent i pa sj%, bo cho dzi !o tyl -
ko o jed no – do bre zdj% cie. Fo to re por -
ter po wi nien roz gl' da& si% wo kó! sie bie
i ob ser wo wa& ota cza j' cy go #wiat.
Wszy scy moi star si ko le dzy ta cy w!a #nie
by li. Cie ka wi #wia ta, któ re go ob raz
sta ra li si% uwiecz nia& na mia r% swo ich
umie j%t no #ci i za in te re so wa$. Po dob nie,
jak my wszy scy ro bi my to dzi siaj. 

Pi sz'c tekst do ksi'" ki "a !o wa !em, "e
wie lu z nich „twór czo nie wy ko rzy sta -
!o” wy da rze$ sta nu wo jen ne go i tych,
któ re po nim na st' pi !y, tak wa" nych dla
dzi siej szej Pol ski. Mia !em na dzie j%, "e
po za fo to gra fo wa niem dy gni ta rzy par -
tyj nych ule ga li tak "e po ku sie wej #cia
z apa ra tem np. do cia sne go miesz kan ka
wie lo dziet nej ro dzi ny lub po ru sza li in -
ny so cjo lo gicz ny te mat. Za zwy czaj tak
si% nie dzia !o. Da le ki jed nak je stem

Powód! w Beskidzie "ywieckim

Fo
t. 

Jó
ze

f M
ak

al
 

Józef Makal



45

od kry ty ki, czy wy ty ka nia im b!" dów.

Prze #y li swój za wo do wy czas naj le piej

jak po tra fi li. By li $wiad ka mi za rów no

cie ka wych wy da rze% na szej hi sto rii,

jak i te# tych mrocz nych.

F
o to re por te rzy pra cu j& cy dzi siaj dla

pra sy zde rza j& si" z in n& rze czy wi -

sto $ci& i in ny mi pro ble ma mi. Mi mo #e
da le ko nam do re aliów lat 60., 70. i 80.,

na pew no po pe! ni li $my i po pe! nia my

b!" dy ba ga te li zu j&c, czy wprost nie za -

uwa #a j&c wa# nych dla przy sz!ych po ko -

le% pro ble mów. Po mi mo ró# nych cza -

sów, w któ rych przy sz!o nam #y'
i pra co wa', od po wie dzial no$' za utrzy -

ma nie ro dzi ny oraz po moc ko le #e% ska

i wspó! pra ca na dal s& ak tu al ne. Wie lu

mo ich star szych ko le gów pod czas swo -

je go za wo do we go #y cia nie or ga ni zo wa -

!o wy staw, czy pre zen ta cji swo ich fo to -

gra fii, przez co nie ste ty nie

po zy cjo no wa li swo ich naj wa# niej szych

te ma tów. Brak ta kie go wi zu al ne go okre -

$le nia da ne go twór cy cz" sto spy cha je -

go po je dyn cze zna ko mi te zdj" cia, któ -

re gi n& w po wo dzi prze ci"t nych ilu stra cji

ro bio nych rze mie$l ni czo do co dzien nych

ga zet. Przy k!a dem s& zdj" cia z po cho -

dów pierw szo ma jo wych. Ak tu al nie nie

ma dla mnie zna cze nia czy zdj" cie

przed sta wia po chód w 1971, 1972,

czy 1975 ro ku. Wa# niej szy jest in dy wi -

du al ny, cie ka wy spo sób po ka za nia te go

te ma tu. Wcze $niej do mi no wa !o do sy'
krót kie, naj wy #ej kil ku dnio we my $le nie

o zro bio nych zdj" ciach. Istot niej sze by -

!o to, co dzi siaj, tu i te raz, trwa j& ce naj -

cz" $ciej do wy da nia nu me ru ga ze ty,

czy li do ju tra. Na st"p ne go dnia by !y ju#
no we zle ce nia i no wa ga ze ta. 

Nie ste ty w wie lu przy pad kach tak jest

i te raz. Wczo raj sza pra ca ma war to$' ne -

ga ty wu zwi ni" te go w sza fie, czy jesz cze

jed ne go fol de ru na twar dym dys ku. Szer -

sza ska la wy po wie dzi to by !o co$, cze go

z dzi siej szej per spek ty wy bar dzo bra ko -

wa !o fo to re por te rom, któ rzy nie przy wi& -
zy wa li do niej du #ej wa gi. (e by pój$'
o krok da lej w tym, co ro bi my trze ba by -

!o wte dy i trze ba dzi siaj wi"k szej sa mo -

dy scy pli ny i in dy wi du al ne go za an ga #o -

wa nia. Po $wi" ce nia

do dat ko we go, prze wa# -
nie wol ne go cza su, nie -

ste ty cz" sto za bra ne go

ro dzi nie, na to #e by zg!" -
bi' te mat i sfo to gra fo wa'
go jesz cze do k!ad niej ni#
ocze ku je te go ga ze ta.

Na sze am bi cje po win ny

by' za wsze wi"k sze ni#
po trze by pra sy.

Ina czej by !o w Zwi&z -

ku Pol skich Ar ty stów

Fo to gra fi ków, tam gó ro -

wa !y fo to gra ficz ne wy -

po wie dzi au tor skie re ali -

zo wa ne la ta mi i fi nal nie

spa ja ne w wy sta wy, czy

al bu my. Oba $ro do wi ska

spe cjal nie wte dy za so -

b& nie prze pa da !y, Uwa -

#am, #e gdy by wów -

czas do sz!o mi" dzy ni mi

do wi"k sze go po ro zu mie nia od bi !o by si"
to ko rzyst nie na fo to gra fii do ku men tal -

nej i pra so wej w re gio nie. Pra wie wszy -

scy fo to re por te rzy lat 60. – 80. by li sa -

mo uka mi, by wa !o, #e pó) niej ju#
w trak cie pra cy do kszta! ca li si" na kur -

sach. Wspó! cze $nie dzia !a wie le uczel -

ni pa% stwo wych i pry wat nych kszta! c& -
cych w kie run ku fo to gra fii. Mi mo to,

bar dzo wa# na w wy szko le niu fo to re por -

te ra jest prak ty ka. Bo ha te rzy mo jej pu -

bli ka cji za wsze pod kre $la li ogrom n&
wa g" umie j"t no $ci i wie dzy ja k& zdo by li

od swo ich po przed ni ków. 

Wizyta papie!a

Bogdan Ku"akowski
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W
la tach, o któ rych pi sz! do mi no wa -

"y dwie du #e re wo lu cje: po li tycz -

na i tech no lo gicz na. W"a $ci wie obie

na "o #y "y si! w cza sie. Naj pierw do sz"o
do po wsta nia i zry wu „So li dar no $ci”,

któ ry to ruch spo "ecz ny do pro wa dzi"
do oba le nia ko mu ni zmu, a w na szym

pol skim przy pad ku tak zwa ne go re al ne -

go so cja li zmu. Od zy ska nie przez Pol sk!
wol no $ci zbie g"o si! z nie zwy k"ym, jak

do t%d, roz wo jem $wia to wych tech no lo -

gii. Za cz! "y po ja wia& si! pierw sze kom -

pu te ry, co dia me tral nie zmie ni "o pra c!
w me diach. W la tach 90., za raz po trans -

for ma cji ustro jo wej, od no szo no si! z po -

gar d% do wszyst kie go, co by "o na zna czo -

ne pro pa gan d% so cja li stycz ne go sys te mu,

w tym rów nie# do fo to gra fii. Ucho dzi -

"a ona za kiep sk%, nie praw dzi w% i bez -

war to $cio w%. Nie s"usz nie, gdy# bez

wzgl! du na po wo dy jej po wsta nia z pew -

no $ci% po zo sta je $wia dec twem swo ich

cza sów. Od kil ku lat jed nak wra ca

do "ask, ja ko swe go ro dza ju fo to so cre -

alizm. Po wsta j% cie ka we wy daw nic twa

al bu mo we, jak „Ma rze nia z be to nu”,

„802 pro cent nor my, pierw sze la ta No -

wej Hu ty”, czy „Za ka za ne zdj! cia”,

wy da ne przez Pol sk%
Agen cj! Pra so w%. Od da -

j%c t! pu bli ka cj!, po mi -

mo wszel kich sta ra', ja -

kie do "o #y "em do jej

na pi sa nia, je stem $wia -

do my, #e licz ba wy da -

rze' do ty cz% cych fo to -

gra fii pra so wej na (l% sku

na prze strze ni trzy dzie -

sto le cia, ja kie opi su j!
by "a znacz nie wi!k sza.

Pa mi!& cza su mi nio -

ne go (cho& by to by "o
wczo raj) jest war to $ci%
nad rz!d n% nie tyl ko dla

fo to re por te ra, czy do -

ku men ta li sty, to hi sto ria

kon kret nych lu dzi za -

trzy ma na w ka drze.

W zdj! ciach s% cz! sto

ukry te swo iste go ro dza -

ju ko dy (prze s"a nie,

pod tekst, sym bol), któ re w u"am ku se -

kun dy t"u ma cz% czy tel ni ko wi skom -

pli ko wa n% sy tu acj!. To mi! dzy na ro -

do wy spo sób wy po wie dzi wi zu al nej,

stoi po nad wszyst ki mi in ny mi me to da -

mi ko mu ni ka cji. Si "a od dzia "y wa nia

ob ra zu na wra# li we go cz"o wie ka w ró# -
nych cz! $ciach $wia ta b! dzie ta ka sa ma.

Wspó" czu cie, gniew, czy ra do$& to sta -

ny emo cjo nal ne, ja kie mo #e wy wo "a&
fo to gra fia pra so wa. Jest to ob raz za po -

mo c%, któ re go cz"o wiek mo #e wy ci% ga&
wnio ski i for mu "o wa& s% dy. Si "a fo to re -

por te ra tkwi w $wia do mo $ci mo cy wi -

zu al ne go od dzia "y wa nia na od bior c!.
Co dzien nie na $wie cie po wsta j% mi lio -

ny prze ró# nych zdj!&. Od no sz! wra #e -

nie, #e pra wie wszyst kie s% do st!p ne

w In ter ne cie, gdzie gu bi% si! w swej ma -

sie. Wspó" cze sny $wiat za la" po tok po -

dob nych ob ra zów, w któ rych au to rzy

chc% zwró ci& uwa g! od bior cy je dy nie

na uwiecz nio n% chwi l!, bez g"!b szej re -

flek sji. Wi!k szo$& z nich to zdj! cia zu -

pe" nie przy pad ko we, nie cie ka we. Ilu -

stra cje pu bli ko wa ne cz! sto na por ta lach

spo "ecz no $cio wych ma j% ob ra zo wa&
u"a mek dnia co dzien ne go cz"o wie ka

#y j% ce go tu i te raz. 

Na po cz%t ku te go ty pu „ma "o istot ne

ob raz ki” nu dzi "y mnie i uwa #a "em je

za zu pe" nie bez war to $cio we. Wy ro s"em

w $ro do wi sku fo to re por te rów pra so -

wych star sze go po ko le nia, dla któ rych

spra w% nie do pusz czal n% by "o „mar no wa -

nie” kla tek fil mu na try wial ne te ma ty.

Z bie giem cza su po wsta "a w mo jej g"o -

Gomó"ka i Gierek
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wie hie rar chia wa gi te ma tów, a co
za tym idzie i zdj!". 

Te raz tak sa mo wa# ne jest dla mnie
zdj! cie z otwar cia g$ów nej in we sty -

cji w mie %cie w epo ce Gier ka, jak i fo -
to gra fia uka zu j& ca po si $ek ro bot ni ka, któ -
ry to bu do wa$. Zbie ra j&c ma te ria $y
do ty cz& ce uwiecz nia nia rze czy wi sto -
%ci lat mi nio nych przez fo to re por te rów
„Dzien ni ka Za chod nie go” i „Try bu ny
Ro bot ni czej”, zda $em so bie spra w!
z wa gi ka# de go do ku men tu, na wet ta kie -
go, któ ry kie dy% uwa #a $em za po zor nie
b$a hy i nie istot ny. Ze bra ne i za miesz czo -
ne w ksi&# ce „Po ziom na dwa $a my” ma -
te ria $y do ty cz& nie tyl ko klu czo wych wy -
da rze' w #y ciu re gio nu, mo# na te#
do wie dzie" si! z nich jak #y li zwy kli lu -
dzie w la tach 60., 70. i 80. XX wie ku.
Na le #y jed nak pa mi! ta", #e me dia
w tam tym cza sie po sia da $y du #& daw k!
pro pa gan dy po li tycz nej. (e by zro zu mie"
pra c! fo to re por te ra dla naj wa# niej szych
ty tu $ów pra so wych w Pol sce Lu do wej

trze ba po zna" me ry to rycz ne gra ni ce
pu bli ka cji, a tym sa mym za ko do wa ny
w nich ide olo gicz ny wp$yw na od bior -
c!. Wiel k& przy jem no%" spra wi $o mi nie
tyl ko ogl& da nie fo to gra fii mo ich star -
szych ko le gów, ale przede wszyst kim
roz mo wy z ni mi, po zna wa nie me cha ni -
zmów funk cjo no wa nia te go %ro do wi ska
i ca $ej pra so wej ma chi ny w cza sach, kie -
dy przy sze d$em na %wiat. 

Wspó$ cze %nie ró# ne %ro do wi ska ma -
j& w zwy cza ju de pre cjo no wa" to, co by -
$o zwi& za ne z epo k& Go mó$ ki, a po tem
Gier ka. W mo jej opi nii nie s$usz nie.
Po g$!b szej ana li zie tam tych lat, cho cia# -
by tyl ko z punk tu wi dze nia fo to gra fii
pra so wej, uka zu je si! ca $y wa chlarz fa -
scy nu j& cych sy tu acji, sk$a da j& cych si!
na opo wie%" o #y ciu w mi nio nej epo ce.
Cie ka wie pod su mo wa$ to An drzej Ba tu -
ro (fo to re por ter ty go dni ka ITD), wspo -
mi na j&c dzia $al no%" swo j&, oraz ko le gów
w la tach 70.

To by !y ta kie daw ne cza sy, "e wy da j#
si$ nie re al ne. Nie by !o wol nej pra sy, ale
uda !o nam si$ stwo rzy% kr#g wol nych fo -
to re por te rów. La ta sie dem dzie si# te to by!
okres na szej m!o do &ci i ab so lut ne go
za fa scy no wa nia fo to gra fi# pra so w#,
ro zu mia n# ja ko wspa nia !a mo" li wo&% ko -
men to wa nia rze czy wi sto &ci i po ka zy wa -
nia jej nie ofi cjal ne go ob li cza. Nie cho -
dzi !o o ro bie nie pod czy je& dyk tan do tzw.
kla tek, b$ d# cych je dy nie do dat kiem ilu -
stra cyj nym do ob szer ne go tek stu. Tu sz!o
o w pe! ni sa mo dziel n#, wie lo ko lum no -
w# fo to gra ficz n# wy po wied' pu bli cy -
stycz n#.

Pra gn! nad mie ni", #e ksi&# k! t! mo -
g$em na pi sa" przede wszyst kim dzi! ki
fo to re por te rom, któ rzy po dzie li li si!
swo imi wspo mnie nia mi i do %wiad cze -
nia mi z lat, kie dy pra co wa li w %l& skiej
pra sie. Je stem wdzi!cz ny wszyst kim
mo im ko le gom, któ rzy ze chcie li si! ze
mn& spo tka", nie daw no zmar $ym Sta ni -
s$a wo wi Ga dom skie mu i W$a dy s$a wo -
wi Mo raw skie mu oraz Ry szar do wi
D’An to nie mu, Bo le s$a wo wi Dy mi' -

skie mu, Sta ni s$a wo wi Ja ku bow skie mu,
Bog da no wi Ku $a kow skie mu, Je rze mu
Lew czy' skie mu, Jó ze fo wi Ma ka lo wi,
Jac ko wi To mecz ko wi, Zyg mun to wi
Wie czor ko wi i Jó ze fo wi Wró blo -
wi – za po %wi! co ny czas i cier pli wo%".

!

Ar ka diusz
Go la

Ab sol went In -
sty tu tu Kre atyw -
nej Fo to gra fii
Uni wer sy te tu
) l &  s k i e  g o
w Opa wie (Cze -
chy). Zaj mu je
si! fo to gra fi& do ku men tal n&, g$ów nie
re je stru j&c zmia ny za cho dz& ce w spo -
$e cze' stwie na Gór nym )l& sku
po 1989 ro ku. Od 1991 r. pra cu je ja -
ko fo to re por ter pra so wy, od 19 lat
w re dak cji „Dzien ni ka Za chod nie go”
w Ka to wi cach. Zdo by$ na gro dy w kon -
kur sach: Pol skiej Fo to gra fii Pra so -
wej, BZ WBK Press fo to, )l& skiej Fo -
to gra fii Pra so wej, Grand Press Pho to.
Sty pen dy sta Mar sza$ ka Wo je wódz -
twa )l& skie go w dzie dzi nie kul tu ry. Je -
go zdj! cia znaj du j& si! w zbio rach Mu -
zeum )l& skie go, Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic, Mu zeum Miej skie go w Za -
brzu, Mu zeum Gór nic twa W! glo we -
go w Za brzu, Mu zeum Hi sto rii Fo to -
gra fii w Kra ko wie, Mu zeum Ume ni
w O$o mu' cu. Jest cz$on kiem ZPAF.
Au tor ksi&# ki „Po ziom na dwa $a my”.
Hi sto ria fo to gra fii pra so wej w Dzien -
ni ku Za chod nim i Try bu nie Ro bot ni -
czej 1960–1989, oraz al bu mów „Lu -
dzie z w! gla”, „Nie mu sz! wra ca"…”
i „Sta ny gra nicz ne”. Wy sta wy w kra -
ju i za gra ni c& (Cze chy, Fran cja,
Niem cy, Bel gia, S$o wa cja). Miesz ka
w Za brzu.

Zygmunt Wieczorek

Stanis!aw Gadomski

Jacek Tomeczek Ryszard D’Antoni
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Ka to wi ce 

Wy da je mi si!, "e z au to rem ni gdy
nie po zna li #my si! oso bi #cie. To

zna czy – pew nie mi ja li #my si! wie le
ra zy pod czas ja kich# fo to gra ficz nych
wy staw czy in nych kul tu ral nych im -
prez, ale nie pa mi! tam, "e by #my kie dy -
kol wiek roz ma wia li „twa rz$ w twarz”.
Bar dzo do brze zna %em na to miast je go
zdj! cia i ko ja rz! tak "e je go g%os, bo od -
by li #my kil ka roz mów te le fo nicz nych,
co by %o oka zj$ do wy ra "e nia mu swo je -
go wiel kie go uzna nia za to, co na swo -
ich fo to gra fiach po tra fi% wi dzom opo -
wie dzie&. Nie pi sz! „uwiecz ni&”,
„za trzy ma& w cza sie”, „za mkn$& w ka -
drze”, czy „ar ty stycz nie po ka za&”, bo
dla mnie fo to gra fie Li g! zy s$ za wsze
nar ra cj$, opo wia da niem w%a #nie. Cza -
sem nie zna my po cz$t ku hi sto rii, któ r$
chce nam prze ka za&, cza sem zna ny za -
ko' cze nie, ale mo "e my ogl$ da& je dy nie
mo ment, frag ment ja kie go# dzia nia si!,
któ re b! dzie si! na dal roz gry wa&. My -
#l!, "e fo to graf jest te go #wia do my
i chy ba dla te go za ty tu %o wa% je den ze
swo ich al bu mów (mój ulu bio ny) Ka to -
wi ce c.d.n.

Naj now sza ksi! ga je go zdj!& Ka to wi -
ce. Mia sto i lu dzie z hi sto ri! w tle prze -
le "a %a na mo jej pó% ce kil ka %ad nych
mie si! cy, ale po sta no wi %em, "e jej omó -
wie nie zo sta wi! so bie na uro czy st$ oka -
zj! – 150 uro dzi ny sto li cy wo je wódz -
twa #l$ skie go. To bar dzo pi!k ny pre zent
ar ty sty na t! okr$ g%$ rocz ni c!, ale te"
#wiet ny po da ru nek dla ka to wi czan, któ -
rzy tro ch! cza su w swo im mie #cie prze -
"y li, i te raz ze wzru sze niem pa trz$
na fo to gra fie, na któ rych mo g$ od na -
le(& swo je m%o de (i sta re) la ta. Po dej -
rze wam, "e ka to wic kich fo tek star czy -
%o by Li g! zie na wie lo to mo w$
pu bli ka cj!, do ku men tu j$ c$ nie mal ka" -
dy za k$ tek, ka" d$ uli c!, ka" de wa" niej -
sze wy da rze nie, któ re na prze strze ni
po nad pó% wie ku tu si! ro ze gra %o. Po je -
dyn cze wy daw nic twa ma j$ jed nak
ogra ni czo n$ po jem no#&, w al bu mie
mie #ci si! je dy nie wy bór ob ra zów
uzna nych przez au to ra za naj wa" niej -
sze. To tyl ko my, su biek tyw nie pa trz$ -
cy od bior cy, "a %u je my, "e w cy klu, któ -
ry nas naj bar dziej do ty ka, przy wo %u je
naj wa" niej sze wspo mnie nia, pro si si!
o wi! cej szcze gó %ów, nie ma tych fo to -

gra fii (al bo tyl ko wi do ków pod su wa -
nych nam przez wy obra( ni!) wi! cej. 

W al bu mie znaj dzie my ob raz Ka to -
wic, ale nie jest to por tret ca %e go mia sta,
tyl ko je go wy bra nych miejsc. Li g! za
kon fron tu je na swo ich zdj! ciach prze -
sz%o#& z dniem dzi siej szym; tak wy gl$ -
da %a ta uli ca kie dy#, a tak si! zmie ni %a,
zni k%y te bu dyn ki, na ich miej scu po -
wsta %o co# in ne go, no wo cze sne go. Fo -
to gra fia z za %o "e nia po ka zu je rze czy wi -
sto#&, za pi sa n$ – jak to zo sta %o
wy ra "o ne ty tu %em g%o #ne go fil mu 
– „ch%od nym okiem”. To jed nak nie
do ko' ca praw da, bo prze cie" ju" wy -
bór fo to gra fo wa nych obiek tów obiek -
tyw ny nie jest. My #l!, "e ar ty sta ma
spo ro sen ty men tu do daw nych Ka to -
wic, dla te go do k%ad nie re je stro wa% stop -
nio w$ za g%a d! po zo sta %o #ci po hi sto -
rycz nej hu cie „Mar ta”, wy bu rze nie
m%y na, od któ re go na zw! wzi! %a uli ca
M%y' ska, te" w cz! #ci wy sa dzo na w po -
wie trze. Do brze pa mi! tam ten mo ment,
któ ry ja ko na sto la tek ogl$ da %em na w%a -
sne oczy z bal ko nu ka mie ni cy przy ul.
Ko cha now skie go 2. W%a dze miej skie
po le ci %y miesz ka' com do mów s$ sia du -
j$ cych z wy bu rze nia mi na kle ja nie
na szy bach okien u"y wa nej wów czas
pa pie ro wej ta #my z kle jem, któ ry… no,
%ad nie to on nie pach nia%. Mia %o to
ustrzec przed ma so wym p! ka niem
i wy la ty wa niem okien ne go szk%a. Bar -
dzo by %em roz cza ro wa ny, bo spo dzie -
wa %em si! ja kie go# pi ro tech nicz ne go
spek ta klu, kie dy bez wi!k sze go hu ku,
bez fru wa j$ cych w wy ni ku eks plo zji
ce gie%, da chó wek i gzym sów, te do my
po pro stu za pa da %y si! w sie bie… Zni -
ka %y jed nak nie tyl ko „za byt ki hi sto -
rycz ne”, czy li to, co w Ka to wi cach dla
mnie ist nia %o „od za wsze”. Oka za %o si!,
"e rów nie" to, co po wsta wa %o na mo ich
oczach i to zda wa %o by si! nie daw no,
„prze cho dzi do hi sto rii”. Dwo rzec zwa -
ny no wym – to ju", ku "a lo wi wie lu hi -
sto ry ków sztu ki – prze sz%o#& (pa ra dok -
sal nie „sta ry dwo rzec” jesz cze si!
trzy ma, cho& co raz bar dziej pod upa da).
No wo cze sny nie gdy# Pa %ac )lu bów
znik%, a je go ro l! prze j$% wy bu do wa ny
daw no te mu pa %a cyk Gold ste inów. Nie -
ist nie j$ ce zna ki Ka to wic zo sta %y ju" tyl -
ko na zdj! ciach.

Ka to wi ce. Mia sto i lu dzie z hi sto ri!
w tle w fo to gra fiach Jó ze fa Li g" zy.
Wyd. Si le sia Ci ty Cen ter, Jó zef Li g! -
za, Ka to wi ce 2015, s. 164.

Jó ze fa Li g! zy
BOG DAN WI DE RA

Jó zef Li g! za jest fo to gra fem nie -
kon se kwent nym i za to bar dzo go 
ce ni!. Upra wia fo to gra fi! pra so w$,
ta k$ kla sycz n$ „fo to re por ter k!”, ale 
– cho& by w po ka zy wa niu ar chi tek tu -
ry – ja wi si! ja ko ar ty sta, któ ry da je
wi dzo wi prze my #la n$ kom po zy cj!
(np. je go zdj! cie Su per jed nost ki zro -
bio ne z Ha pe erow ca to czy sta gra fi -
ka). Mo" na go na zwa& „por tre ci st$
kul tu ry” (np. od po cz$t ku to wa rzy -
szy% bu do wie Mu zeum )l$ skie go).
By wa po et$, #wiad czy o tym cho& by
zdj! cie ko bie ty spa ce ru j$ cej w desz -
czu. To do bry mo ment, "e by wspo -
mnie&, i" je go al bum to nie tyl ko
miej skie mu ry, ale – co za po wia da ty -
tu% – tak "e lu dzie. M%o dzi, sta rzy
i dzie ci. Ro bot ni cy na bu do wie
(w pod pi sach cz! sto wy mie nie ni z na -
zwi ska), ka to wic ki ory gi na% zwa ny
„bia %ym anio %em”, roz ba wio ne dziew -
czy ny przy s%yn nej "a bie z fon tan ny
przy ul. Sta wo wej, naj m%od si ka to wi -
cza nie do pie ro wkra cza j$ cy w hi sto ri!
mia sta. Ile" opo wie #ci za re je stro wa -
nych w ka drach.

Wst!p do te go pi!k ne go al bu mu na -
pi sa %a Ewa Mar ci nek a au to rem pro jek -
tu gra ficz ne go pu bli ka cji jest Woj ciech
Smo lar ski.
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Miasto,
ludzie,
historia
fotografie 
Józefa Lig!zy
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Nieobecni 50x50, akryl na p!ótnie
nr kat. 35-31, 2015

Tajemnica 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-26, 2015 

Melancholia 40x50, akryl na p!ótnie, nr kat. 35-52, 2015 Urok, 50x40

"lady obecno#ci 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-41, 2015 

Relacje chromatyczne 50x50,
akryl na p!ótnie, nr kat. 35-37, 2015

Waga s!ów  50x50 Pe!nia 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-24, 2015

STUDIUM ZMIANYBeata W!sowska
malarstwo
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!wiat

w wymiarze 50x40
Be ata W! sow ska to ar tyst ka roz po zna wal na.

Jej mie ni! ce si" ko lo ra mi ob ra zy po wsta -
wa #y jak by na prze kór te mu, co j! ota cza #o. $l!sk
w tam tym cza sie by# sza ry, za dy mio ny, mo no -
ton ny, tyl ko gdzie nie gdzie prze bi ja #a si" pe ry -
fe ryj na zie le%. Jej ro dzin ne Ty chy zna ko mi cie
wkom po no wy wa #y si" w ten kra jo braz, a Ka -
to wi ce – gdzie stu dio wa #a, wtó ro wa #y im. T"
prze ko r" pew nie mia #a ju& w so bie, ale czy od -
wa &y #a si" j! una ocz ni' stu diu j!c ma lar stwo
w pra cow ni Je rze go Du dy-Gra cza a po tem Ma -
cie ja Bie nia sza, czy te& kon se kwent nie prze kra -
cza #a t! swo j! wie lo barw no (ci! sza rzy zn" dnia
co dzien ne go, za kli na j!c j!, ne gu j!c jej obec no('.
Spo sób, w ja ki W! sow ska ma lo wa #a ob ra zy:
wie lo(' barw nych plam, po mi" dzy ni mi po sta -
cie ko biet, wy twor ne, nie za in te re so wa ne zwy -
k#o (ci!. Tro ch" jak u Wi tol da Pa# ki – ele gan cja,
in ny (wiat, ale sta tycz ny, za pa mi" ta ny sprzed lat,
wy ra &a j! cy nie zgo d" na so cre ali stycz n! by le ja -
ko('. A W! sow ska dy stan su je si", a mo &e
skry wa za swo imi ob ra za mi. Jest oso b! m#o d!,
pe# n! wi go ru i ener gii, tak &e twór czej. Od tam -
te go wi dze nia (wia ta mi n" #y la ta. I oto po zna -
je my „no w!” W! sow sk!. Swo je ro ze dr ga ne ma -
lar stwo zde cy do wa #a si" spro wa dzi' do jed ne go
wy mia ru: 50x40. Umiesz cza w tych okro jo nych
ra mach swój no wy (wiat. Po s#u gu j!c si" le d wo
za ry so wa n! syl wet k! ko bie ty – de li kat nej, sub -
tel nej, tro ch" jak by sie bie umiesz cza j!c we wn" -
trzach po wsta j! cych ma lar skich p#asz czyzn.
Ma lu je szyb ko i du &o. Syl wet ka jest lo ko wa na
w roz ma itych kon tek stach. Do mi nu j! fi gu ry geo -
me trycz ne! Tro ch" za prze cza sa ma so bie: ze
(wia ta plam, nie kon kret nych kszta# tów, na k#a -
da j! cych si" (wia tów, na gle usta wia wszyst kie
ele men ty w po rz!d ku, ja ki na rzu ca zge ome try -

zo wa ny (wiat. Ale tyl ko na pierw szy rzut oka
to in na W! sow ska. Umiesz czo ne w ob ra zach fi -
gu ry geo me trycz ne: trój k! ty rów no ra mien ne, ko -
#a, li nie, uspo ka ja j! ob raz, wpro wa dza j! sta bi -
li za cj". Ro ze dr ga nie prze sz#o w uspo ko je nie. Ale
agre syw no(' ko lo ru po zo sta #a. Mi mo po wta rzal -
no (ci, trwa nia nie usta j! cej przy miar ki po sta ci
do no wych oko licz no (ci, nie wpro wa dza mo no -
to nii. Ko lej ne ob ra zy za ska ku j!, a ich ze sta wie -
nia pro wo ku j!. Czy we d#ug ar tyst ki za tra ca my
co raz bar dziej swo j! in dy wi du al no(', sta j!c si"
try bi kiem ma chin, któ re na mi na co dzie% za rz! -
dza j!, któ re or ga ni zu j! nam (wiat? 

W ma lar stwie Be aty W! sow skiej do ko na -
#a si" ogrom na prze mia na – i to bez okre su
„prób ne go”. Za sko czy #a swo j! naj now sz!
wy sta w! w ga le rii ka to wic kich pla sty ków.
Syn te za, kon den sa cja, swo isty mi ni ma lizm – to
ce chy jej no wych ob ra zów. 

I cho cia& jej „Stu dium zmia ny” (to ty tu# tej
naj now szej wy sta wy) jest zu pe# nie in nym ma -
lo wa niem, to na dal roz po zna je my w nim ich au -
tor k". Przy zwy cza ili (my si" do „tam tej” W! sow -
skiej. I do brze, &e zdo by #a si" na ta ki krok. Trze ba
si" oswo i' z jej no wym po dej (ciem do ma lo wa -
nia, no we go spoj rze nia. Czy b" dzie trwa' d#u -
go – trud no po wie dzie', w ja kim kie run ku to
wszyst ko zmie rza i czy jest tyl ko do (wiad cze -
niem, pró b! zde fi nio wa nia sie bie na no wo? 

Be ata W! sow ska nie sta n" #a w miej scu. Jej
dro ga twór cza roz wi dli #a si". Jed nym nur tem
p#y n! ob ra zy w „daw nym” sty lu, dru gim – ob -
ra zy no we. Uzu pe# nia j! si", po ka zu j! W! sow -
sk! po szu ku j! c!, po nie k!d sa mej sie bie. Zresz -
t! ob ra zy z pierw sze go nur tu po ka za #a
na rów no le gle trwa j! cej wy sta wie w ka to wic -
kim sa lo nie De sy. Wy sta w" t" na zwa #a „Ob ra -

zy wi tal ne”. S! no we, ale re ali zu j! ce spo sób ma -
lo wa nia i przed sta wia nia ja ki do cza su zmia ny
„obo wi! zy wa#” u W! sow skiej. Co jest po mi" -
dzy ty mi dwo ma spo so ba mi ma lo wa nia? Chy -
ba ona sa ma ze swo imi ob ra za mi, prze my (le -
nia mi i ch" ci! do ko na nia zmia ny. 

W no wych ob ra zach na rzu ci #a so bie re &im
tech nicz ny – jed na ko wy roz miar p#ót na. To
istot ne ogra ni cze nie. Punk tem wyj (cia, ob ra -
zem od któ re go wszyst ko si" za cz" #o by# ob -
raz „Urok”. W ka& dym ko lej nym po sta' z te -
go ob ra zu, cza sem zdwo jo na, w" dro wa #a
przez ko lej ne re ali za cje, po przez (wie tli ste, wie -
lo barw ne po uk#a da ne p#asz czy zny, ale cza sem
po przez mrocz ne prze strze nie, w(ród któ -
rych po sta' t" le d wo za uwa &a my. Be ata W! -
sow ska do ko na #a eks pe ry men tu na sa mej so -
bie. Klu czy, po szu ku je. Mo& na by to od nie('
do tej nie zwy k#ej pa sji, ja k! prócz ma lar stwa
jest… bieg na orien ta cj". Cz#o wiek – spor to -
wiec pró bu j! cy od czy ta' dro g" pro wa dz! c!
do ce lu, po ko nu j! cy nie spo dzie wa ne prze szko -
dy, sta j! cy wo bec ró& no rod nych wy zwa%.
Czy ob ra zy z po sta ci! to ko lej ne au to por tre -
ty? „Ja” wo bec no wych wy zwa% – co spo wo -
du je zmia n" za cho wa nia, jak za re agu je na oto -
cze nie, na pro ble my, ja ki mi dro ga mi b" d"
zmie rza' do ce lu?

– Ka& dy ob raz to in ne zda rze nie, in na sy tu -
acja, w któ rej uczest ni czy wci!& ta sa ma oso -
ba. To po zwa la do strzec jak bar dzo na sze „tu
i te raz” za le &y od te go, co jest po za na -
mi – mó wi o swo jej twór czo (ci ar tyst ka. Po -
zo sta wia za so b! wie le lat twór czo (ci, któ ra j!
okre (la #a, po d! &a ku in nej rze czy wi sto (ci. Ale
nie da si" uwol ni' ca# ko wi cie od te go, co wy -
da rza #o si" przez ty le lat. I chy ba na wet nie pró -
bu je. Ale ak cep tu j!c prze sz#o(' szu ka no -
wych wy zwa%. Bar dzo uda nie. 

Jed ne i dru gie ob ra zy Be aty W! sow skiej nie
ana li zu j!, nie fi lo zo fu j!, sa me so b! nio s! ra do(' –
ich ogl! da nie spra wia przy jem no(', s! nie zwy -
kle ener ge tycz ne. Rytm, ja ki uzy sku je po przez
jed na ko we wy mia ry ob ra zów no wych, do da -
je im i ogl! da j! cym pew no (ci sie bie, któ rej cza -
sem bar dzo bra ku je. W jej no wych ob ra zach
wszyst ko jest wa& ne – nie ma ele men tów dru -
go pla no wych, od bie ra my u#o &o ne w sze reg ob -
ra zy jak film, w któ rym ka& da klat ka przy no si
in ny ob raz, in n! rze czy wi sto('. Jak by (my sa -
mi prze sta wia li si" do co raz in ne go wn" trza.
„Urok” – to nie naj wa& niej szy ob raz dla ca #ej
wy sta wy, ale tyl ko punkt wyj (cia. Po zo sta #e s!
ele men ta mi pew ne go sce na riu sza. Nie ma ob -
ra zów wa& niej szych, ale ka& dy z osob na sta no -
wi za mkni" t! ca #o('. Ja ki by# by efekt, kie dy po -
prze sta wia my ko lej no('? In ny rytm, in ny
kon tekst, a wi"c ci!g dal szy stu dium zmia ny.
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Be ata W! sow ska stu dio wa #a w Aka de mii
Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie, na Wy dzia le Gra -
fi ki w Ka to wi cach, w pra cow niach ma lar stwa:
prof. Je rze go Du dy -Gra cza oraz prof. Ma cie ja Bie -
nia sza. Pro jek to wa nie gra ficz ne ksi!& ki w pra cow -
ni pro fe so ra Ada ma Ro ma niu ka. Dy plom
1985. 1986 sty pen dium Mi ni stra Kul tu ry i Sztu -
ki. Upra wia ma lar stwo.

Zre ali zo wa #a po nad 50 wy staw in dy wi du al -
nych. Bli sko 70 pre zen ta cji w wy sta wach zbio -
ro wych w kra ju i za gra ni c!. By #a go (ciem kra jo -
wych i mi" dzy na ro do wych ple ne rów ma lar skich.
Dar czy% ca wie lu fun da cji i au kcji ma lar stwa m.in.:
Au kcja Pol skiej Sztu ki w No wym Yor ku, „Go -
du la Ho pe”, „Bli) nie mu swe mu…”. Ju ror w kon -
kur sach pla stycz nych. In struk tor warsz ta tów ar -
ty stycz nych. Po my s#o daw ca, ko or dy na tor i ku ra tor
pro jek tu ar ty stycz ne go Ak cja Sztu ki oraz ini cja -
tor pro jek tu Zie lo na O( 2.0. 

Cz#o nek Zwi!z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. 
Pra ce w zbio rach in sty tu cji, mu ze ów oraz osób

pry wat nych w kra ju i za gra ni c!.

Beata W!sowska w swojej pracowni.

WIE S"A WA 

KO NO PEL SKA
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Jana Kiepury
podró!e 

do Katowic
!piew so lo wy, ope ro wy, ope ret ko -

wy, es tra do wy by wa pi"k n# sztu -
k# wy zwa la j# c# w s$u cha czu uczu cia
wy% sze go rz" du. Mo %e wpro wa dza&
go w stan za chwy tu, po dzi wu, za uro -
cze nia, w ka% dym ra zie ge ne ru je
w nim sil ne prze %y cia emo cjo nal ne.
W t$u mie prze ra dza si" w zbio ro w# fa -
scy na cj" eks plo du j# c# aplau zem, owa -
cj#, wi wa tem na cze'& wy ko naw cy.
So li 'ci o ta kiej si le od dzia $y wa nia po-
ja wia j# si" rzad ko, ale So sno wiec
mia$ do nich szcz" 'cie, bo z tym mi-
a stem zwi# za nych by $o nie gdy' przy-
naj mniej pi" ciu wspa nia $ych 'pie wa -
ków, cho cia% szczy ty swych ka rier
osi# ga li ju% po za sto li c# Za g$" bia. By -
li to oczy wi 'cie: Jan Kie pu ra, Na ta lia
Sto ko wac ka, Ja dwi ga Ro ma( ska, Ma -
rian Wo) nicz ko i Ma rian Po r"b ski,
któ rych ka rie ry przy pa d$y na wiek
XX. Ska la ich po pu lar no 'ci w owych
od le g$ych cza sach wzra sta $a i opa da -
$a jak mor ska fa la. Roz le wa $a si"
sze ro ko w 'wie cie lub obej mo wa $a tyl -
ko je go li mi to wa ny ob szar, ale za wsze
nio s$a zna mio na ich nie prze ci"t ne go
ta len tu. Z te go wspa nia $e go kwin te tu
so li stów naj wi"k sz#, wr"cz nie by-
wa $# ka rie r" zro bi$ Jan Kie pu ra.

Ten wy bit ny te nor uro dzo ny w So -
snow cu i w tym mie 'cie roz po czy na-
j# cy na uk" 'pie wu by$ pierw szym
Po la kiem, któ ry za fa scy no wa$ 'wiat,
wy st" po wa$ na wszyst kich re no mo wa -
nych sce nach Pol ski, Eu ro py i Ame -
ry ki, wpro wa dza$ w za chwyt mi lio ny
zwo len ni ków je go sztu ki pre zen to wa -
nej w te atrach ope ro wych, na ró% nych
de skach sce nicz nych i na ekra nach ki-
no wych. Je go g$os przy rów ny wa no
do le gen dar ne go te no ra En ri co Ca ru-
so, cho& to po rów na nie trud ne, bo -
wiem w$o ski 'pie wak zmar$ za nim
Kie pu ra roz po cz#$ sw# na zna czo n#
suk ce sa mi ka rie r". Dla te go so sno wi -
cza nin po zo sta nie naj wy bit niej szym
so li st# przy naj mniej pierw szej po $o -
wy mi nio ne go stu le cia. Nie, niech si"
Czy tel nik nie oba wia, nie za mie rzam
przed sta wia& tu je go dro gi %y cio wej
i 'pie wa czej, bo zo sta $a ju% pra wie do -
k$ad nie opi sa na w wie lu ksi#% kach
i w nie zli czo nej ilo 'ci ar ty ku $ach.
Je 'li wzi# $em na kom pu te ro w# kla w-
ia tu r" ten te mat, to, tyl ko po to, aby
wspo mnie& o jed nym, ju% po wo jen-
nym wy da rze niu w %y ciu s$aw ne go te -
no ra, o je go wi zy cie w Ka to wi cach
w ro ku 1958, a przy oka zji si" gn#&

do je go o 22 la ta wcze 'niej sze go epi-
zo du zwi# za ne go z tym mia stem.
Pod j# $em si" te go za da nia, po nie wa%
w owych wspo mnia nych pu bli ka cjach
po za zdaw ko wym stwier dze niem, %e
po ja wi$ sie tak %e w Ka to wi cach nie ma
tam nic, cho& po byt mi strza w Kra ko -
wie po trak to wa ny zo sta$ sze ro ko.
A prze cie% pierw sz# wi zy t" w kra ju,
po za War sza w#, z$o %y$ Jan Kie pu ra
w tym pa mi"t nym 1958 ro ku w$a 'nie
w Ka to wi cach.

Za nim przy st# pi $em do pi sa nia te -
go tek stu, od s$u cha $em jesz cze raz je -
go so lo we par tie ope ro we – Ksi! cia

Man tui w „Ri go let t cie”, Al fre da Ger-

mon ta w „Tra via cie”, Ma rio Ca va ra-

dos sie go w „To sce”, Don Joségo

w „Car men” a tak %e s$yn ne pie 'ni ne -
apo li ta( skie Wró" do So ren to, O so -

le mio i kil ka in nych oraz na pi sa ny
spe cjal nie dla nie go nie zwy kle po pu-
lar ny na wet do dzi' utwór: Bru net ki,

blon dyn ki, ja wszyst kie was dziew czyn-

ki, któ ry zdo bi$ nie miec ki film mu zy-
cz ny Ko cham wszyst kie ko bie ty czy
Usta mil cz#, du sza $pie wa; Ni non; Ku-

ja wiak; Umar% Ma ciek, umar%. We
wszyst kich tych utwo rach Kie pu ra
pre zen to wa$ wspa nia $e wa lo ry 'pie wa -
cze, 'wiet n# tech ni k", przy jem ne
brzmie nie i wiel k# ska l" g$o su z owym
s$yn nym wy so kim C cha rak te ry zu j# -
cym tyl ko wy bit nych te no rów.
A wszyst ko to wy ko ny wa$ lek ko, $a t-
wo i przy jem nie, s$o wem za chwy ca-
j# co. Pod kre 'lam to dla te go, %e pro -
blem owe go wy so kie go to nu
okre 'la ne go nu t# C po ja wi si" w ko(-
co wej cz" 'ci po 'wi" co nej mu fra zy.

Pod czas woj ny Jan Kie pu ra wraz
z ma$ %on k# Mar t# Eg gerth wy emi gro -
wa$ do Sta nów Zjed no czo nych, a tu%
po jej za ko( cze niu, w ro ku 1946
otrzy ma$ oby wa tel stwo ame ry ka( -
skie i od mó wi$ oczy wi 'cie po wro tu
do Pol ski. Dla ów cze snej, so cja li sty-
cz nej w$a dzy w Pol sce by $o to nie
do znie sie nia, wi"c sku tecz nie blo ko -
wa $a je go wi zy ty w kra ju. Do pie ro
w dwa la ta po prze $o mie pa) dzier ni -
ko wym 1956 ro ku, otrzy ma$ wi z",
a we wrze 'niu 1958 ro ku wy l# do wa$
w War sza wie wi ta ny na lot ni sku przez
nie prze bra ne t$u my. 4 pa) dzier ni ka
przy by$ do Ka to wic, war to do da&, %e
%ad na z wy cho dz# cych tu wów czas
ga zet nie anon so wa $a je go przy jaz du.
By& mo %e uczy ni $o to ra dio, ale to ju%
by $o by trud no usta li&. Mi mo to
na dwor cu i przy le ga j# cej do nie go ul-
i cy Dwor co wej ze bra $y si" set ki,
a mo %e na wet ty si# ce wiel bi cie li je go
ta len tu. Pra co wa $em wte dy w ka to w-
ic kim od dzia le Pol skiej Agen cji Pra-
so wej, a po nie wa% by $em tam naj -
m$od szy w ze spo le, otrzy ma $em
po le ce nie uda nia si" wie czo rem
na dwo rzec (po ci#g przy je% d%a$

CZE S"AW 
LU DWI CZEK

Jan Kie pu ra po kon cer cie w Ka to wi cach w 1958 r.
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o 21.56) i na pi sa nia krót kiej in for ma-
cji o przy je! dzie "pie wa ka. 

Po sze d#em, ale trud no by #o mi prze -
pcha$ si% przez ten t#um. Mi mo i& wy -
ma chi wa #em le gi ty ma cj' dzien ni kar -
sk', nie uda #o mi si% do trze$ na pe ron.
Ogl' da #em wi%c prze bieg wy da rze(
z po zio mu pla cu przed dwor cem.
Na szcz% "cie zo ba czy #em naj wa& -
niej sze zda rze nia, bo oto z du &ej ha -
li dwor co wej wy to czy #a si% gru pa
lu dzi nio s' ca mi strza na r% kach i po -
wo li, prze dzie ra j'c si% z tru dem przez
t#um, zmie rza #a do znaj du j' ce go si%
na prze ciw ho te lu „Mo no pol”. Sce nie
tej to wa rzy szy# chó ral ny "piew po w-
ta rza ne go po kil ka kro$ tra dy cyj ne go
„Sto lat”. W ko( cu Kie pu ra znik n'#
w ho te lu, cie sz' cym si% w tam tych
cza sach du &' re no m'.

Nie by# to pierw szy kon takt s#aw -
ne go "pie wa ka z tym ho te lem. Oto bo -
wiem jesz cze przed woj n' wy na j'#
w nim, za po mo c' te le gra mu na de s#a -
ne go z Wied nia, kil ka apar ta men tów
i sa l% ban kie to w'. Ko rzy sta# z nich 31
pa! dzier ni ka 1936 ro ku, ale tyl ko
przez 8 i pó# go dzi ny. By# to jed nak
czas nie zwy kle wa& ny w &y ciu Ja na
Kie pu ry, bo wte dy w#a "nie, w Ka to -
wi cach, za war# zwi' zek ma# &e( ski
z Mar t' Eg gerth. Dla cze go „ch#o pak
z So snow ca” bra# "lub w Ka to wi cach?
Otó& dla te go, &e w je go ro dzin nym
mie "cie "lu bów cy wil nych jesz cze nie
udzie la no a ko "ciel ny nie wcho dzi#
w ra chu b%, po nie wa& Mar ta Eg gerth
by #a wy zna nia kal wi( skie go. Mo gli
oczy wi "cie po bra$ si% za gra ni c',
gdzie obo je wy st% po wa li, ale Kie pu-
ra chcia# si% o&e ni$ w kra ju, aby
w uro czy sto "ci tej uczest ni czy li je go
ro dzi ce i przy ja cie le. Ak to wi te mu to-
wa rzy szy #y zresz t' spo re k#o po ty,
bo jak wy ja "nia# ju& po "lu bie pra cow -
nik Urz% du Sta nu Cy wil ne go w Ka-
to wi cach Hu bert Urba sik, ów cze sne
prze pi sy ze zwa la #y na za war cie
zwi'z ku ma# &e( skie go tyl ko oso bom
za miesz ka #ym w Ka to wi cach. Dla te -
go Kie pu ra mu sia# si% prze mel do wa$
z So snow ca do sto li cy Gór ne go )l' -
ska, co te& uczy ni#, cho cia& nie oso-
bi "cie, lecz za po "red nic twem zna jo -
mych. 

No i wresz cie nad szed# ów dzie( 
– 31 pa! dzier ni ka 1936 ro ku. W tym
dniu ga ze ta wy da wa na przez Ka to w-
ic kie Za k#a dy Gra ficz ne Woj cie cha
Kor fan te go „Sie dem gro szy” anon so -
wa #a to wy da rze nie pod ty tu #em:
„Dzi" "lub Ja na Kie pu ry z Mar t' Eg-
gerth w Urz% dzie Sta nu Cy wil ne go
w Ka to wi cach”, na st%p nie in for mo wa -
no gdzie i o któ rej go dzi nie od b% dzie
si% ta istot na ce re mo nia. Na st%p ne go
dnia ta sa ma ga ze ta re la cjo no wa #a
prze bieg wy da rze(. Wy ni ka z niej, &e
o go dzi nie 7.30 ku rie rem z Wied nia

przy by li do Ka to wic Jan Kie pu ra ze
sw' na rze czo n', zna n' gwiaz d' fil mo -
w' Mar t' Eg gerth. Obo je uda li si%
do ho te lu „Mo no pol”, a za raz po tym
pod ho te lem i przed bu dyn kiem Ma -
gi stra tu przy uli cy Pocz to wej po cz% -
#y gro ma dzi$ si% t#u my wi dzów. O go -
dzi nie 10.30 m#o da pa ra za je cha #a
od stro ny ryn ku sa mo cho dem i w"ród
szpa le ru pu blicz no "ci uda #a si% do ga -
bi ne tu pre zy den ta mia sta dr. Ada ma
Ko cu ra. I to w#a "nie on, a nie urz%d-
nik USC udzie li# pa rze "lu bu cy wil ne -
go. No wo po "lu bie ni ma# &on ko wie po-
zo sta wa li jesz cze przez pe wien czas
w ga bi ne cie pre zy den ta, a Kie pu ra po -
ka zy wa# si% w oknach, po zdra wia j'c
t#um lu dzi i wzno sz'c ró& ne okrzy ki,
w tym m.in. „Niech &y j' )l' za cy”.
Na za ko( cze nie Kie pu ra z oka zji
swe go "lu bu z#o &y# na r% ce pre zy den-
ta mia sta 1000 z#o tych dla bez ro bot-
nych. )wie &o za "lu bie ni wraz z mat -
k' Mar ty i ro dzi ca mi Ja na oraz
gro nem za pro szo nych go "ci uda li si%
do sa li ban kie to wej „Mo no po lu”
na we sel ny obiad. Oko #o go dzi -
ny 16.00 m#o da pa ra wy je cha #a sa mo-
cho dem z Ka to wic do By to mia, a na -
st%p nie po ci' giem po "piesz nym
do Ber li na.

Wró$ my jed nak do owe go pó! ne -
go wie czo ru 4 pa! dzier ni ka 1958

ro ku, kie dy to nie sio ny na r% kach
"pie wak znik n'# we wn% trzu ho te lu.
T#um jed nak nie ust% po wa#, oto czy#
szczel nie gmach i do ma ga# si%, aby
mistrz wy szed# i za "pie wa#. I w ko( -
cu do cze ka li si%, Kie pu ra po ka za# si%
wresz cie na ma #ym, trój k't nym bal ko -
nie na pierw szym pi% trze i po po now -
nej owa cji t#u mu i je go uci sze niu za-
"pie wa# trzy pio sen ki. Naj pierw by #y
s#yn ne Bru net ki, blon dyn ki dru giej
nie pa mi% tam, krót ki wy st%p za ko( czy#
pie "ni' Umar! Ma ciek, umar!, ju" le -
"y na de sce. I cho cia& zgro ma dze ni na -
dal do ma ga li si% bi su, "pie wak po now -
nie ju& si% nie po ka za#.

Po tym po wi ta niu po bie g#em
do znaj du j' ce go si% w po bli &u, bo
na uli cy Ja na (wów czas 15 Grud nia)
od dzia #u PAP i na pi sa #em krót k' in-
for ma cj% o przy je! dzie Kie pu ry
do Ka to wic. Nie ste ty, na pró& no, bo
jak kol wiek in for ma cja uka za #a si%
w biu le ty nie agen cji, to jed nak &ad na
z ka to wic kich ga zet jej nie wzi% #a.
W ogó le dla miej sco wej pra sy nie by -
#o to wy da rze nie. „Dzien nik Za chod-
ni” i „Wie czór” na wet jed nym s#o wem
nie wspo mnie li o Kie pu rze. Naj le piej
spi sa# si% par tyj ny or gan „Try bu na Ro-
bot ni cza” da j'c na dru giej stro nie
w#a sn' krót k', jed nosz pal to w' in-
for ma cj% o przy je! dzie mi strza i je go
ma #e zdj% cie zro bio ne przez fo to re por -
te ra W#a dy s#a wa Dziu rzyc ke go. Na -
kaz ogra ni cze nia pu bli ka cji mu sia# by$

do"$ ostry, bo mi mo i& Kie pu ra prze-
by wa# w wo je wódz twie jesz cze kil ka
dni i da# dwa kon cer ty w ka to wic kiej
Ha li Par ko wej, pu bli ka cje by #y nad -
zwy czaj skrom ne. Za po wied! owych
kon cer tów uka za #a si% tyl ko w „Wie -
czo rze” i to bez &ad ne go ty tu #u. W ru -
bry ce „Co war to zo ba czy$”, po "ród 
in nych in for ma cji zna la z#a si% wzmi-
an ka: „b% d' dwa kon cer ty Kie pu ry.
W pierw szym kon cer cie 6 X wy st' pi
g#ów nie dla so sno wi czan. Na je go
pro" b% zor ga ni zo wa no spe cjal ny punkt
sprze da &y bi le tów w so sno wiec kim
od dzia le PTTK. Bi le tów zresz t' 
i tak ju& nie ma, al bo zo sta #o bar dzo
nie wie le. Dru gi kon cert Ja na Kie pu -
ry 9 pa! dzier ni ka w Ha li Par ko wej
o godz. 19.30”.

Kon cer ty te cie szy #y si% nie s#y cha -
nym po wo dze niem, ale do pie ro
po dru gim z nich i to z pew nym opó! -
nie niem uka za #a si% w „Dzien ni ku
Za chod nim” re cen zja. Za miesz czo no
j' za pew ne dla te go, &e mia #a kry ty-
cz ny wo bec Kie pu ry wy d!wi%k. Au-
tor Jó zef Mi cha #ow ski nie móg# po -
mi n'$ oczy wi stych fak tów, ta kich jak
np. ten, &e ha la mi mo bar dzo wy so-
kich cen bi le tów wy pe# nio na by #a
po brze gi, &e "pie wa# m. in. tak po -
pu lar ne utwo ry jak La don na e mo-
bi le; Aj, aj, aj; Ni non ach u#miech-
nij si$ i in ne, &e pu blicz no"$
przyj mo wa #a go z wiel k' sym pa ti',
&e za "pie wa no mu „Sto lat” i ofia ro -
wa no spo ro kwia tów. Re cen zent za-
sta na wia# si% jed nak „jak "pie wa
dzi" Kie pu ra i czy po wi nien "pie wa$?
Mu zy cy do strze gli, &e te nor stra ci#
ca# ko wi cie ja "niej sze par tie g#o su
i co go cha rak te ry zo wa #o ca #' gó r%
(czy li s#yn ne wy so kie C – przyp. Cz.
L). W Ka to wi cach mó wio no, &e win-
na jest te mu war szaw ska gry pa, ale
mu zy kal ni s#u cha cze stwier dzi li, &e
Kie pu ra stra ci# wspa nia #y on gi" g#os”.
Ta ki kry tycz ny os'd mi strza wie lu lu -
dzi przyj mo wa #o ja ko ste ro wa ne
przez w#a dz% uprze dze nie do pol skie -
go Ame ry ka ni na. Jed nak po dob n'
opi ni% po kon cer tach w Kra ko wie
wy ra zi# zna ny kry tyk mu zycz ny
i pre zen ter Lu cjan Ky dry( ski, za co
mu si% zresz t' obe rwa #o. Ale obaj re-
cen zen ci mie li ra cj%, po nie wa& jak si%
pó! niej oka za #o, kil ka lat przed przy-
jaz dem do Pol ski Kie pu ra ci%& ko
za cho ro wa#, a pod czas ope ra cji wy -
ci% to mu je den p#at p#u ca. Ta ka am-
pu ta cja mu sia #a od bi$ si% ne ga tyw nie
na je go g#o sie. Mi mo to a& do grud-
nia kon cer to wa# w wie lu mia stach,
po czym wy je cha# do Sta nów Zjed no -
czo nych. Po now nie po wró ci# tu w ro -
ku 1966, by spo cz'$ ju& na za wsze
na war szaw skich Po w'z kach.

!
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Katowice 

za Pohlmanna (III)

W1905. po wsta! cz" #cio wo za kon -
spi ro wa ny Pol ski Zwi$ zek Stra %y

Oby wa tel skiej w urz" do wych re je strach
za pi sy wa ny ja ko „Stra% – Ve re in”. Je go
pierw szy mi sta ro sta mi zo sta li: na Ka to -
wi ce mia sto – ad wo kat dr Ste fan Adam -

czew ski; na Ka to wi ce II – dr Piotr Hyl -
la, za wia dow ca Pol skie go Ban ku Lu do -
we go: na Ka to wi ce IV – Wa c!aw Szy -
per ski, dy rek tor PBL. Mie li chro ni&
i bro ni& Po la ków. Prze czu wa li, %e zbli -
%a si" eu ro pej ska woj na o wol no#& na -

HENRYK SZCZEPA!SKI

Ksi! gar nia i wy daw nic two „Gór no "l# zak”. Przed ksi! gar ni# An na Zdzia rek, To masz Ko wal czyk i Te les -
for No wic ki (1906).

ro dów a zza ho ry zon tu wy !a nia si" na -
dzie ja na od ro dze nie daw ne go pa' stwa
Pia stów i Ja giel lo nów. 

Awan gar da
ka to wic kich Po lo nu sów

By !o ich trzy dzie stu o#miu. Spo ty -
ka li si" w Ha li Rze szy. Do za rz$ -

du „Stra %y” wy bra li: To ma sza Ko wal -
czy ka, kie row ni ka ad mi ni stra cyj ne go
re dak cji „Gór no #l$ za ka”, Wa c!a wa
Szy per skie go – dy rek to ra Pol skie go
Ban ku Lu do we go, Mi cha !a Rzep -
k" – mar szan da a pre ze su r" po wie rzy -
li ad wo ka to wi Zyg mun to wi Sey dzie.
Mia! 29 lat. Mi mo m!o de go wie ku
cie szy! si" au to ry te tem w#ród wszyst -
kich ka to wic kich Po la ków. 

Od pierw szych dni sta! si" nie kwe stio -
no wa nym przy wód c$ pol skie go ru chu
na ro do we go w Ka to wi cach. Ja ko ad wo -
kat, przed pru ski mi pro ku ra to ra mi bro -
ni! pol skich dzien ni ka rzy oskar %a nych
o wy kro cze nia prze ciw cen zu rze. Sta wa!
w obro nie re dak to rów „Gór no #l$ za ka”
ata ko wa nych przez kar dy na !a Kop pa
i zger ma ni zo wa ny kler #l$ ski. By! try -
bu nem i bra wu ro wym mów c$ na wie -
cach po li tycz nych ka to wic kich Po la ków.
Kor fan ty wte dy wy st" po wa! g!ów nie
w ber li' skich par la men tach. 

Sey da mia! mir w#ród #pie wa j$ cych
ro da ków, w sze re gach So ko !ów i prze -
my s!ow ców. Wspól nie z To ma szem
Ko wal czy kiem i kraw cem An to nim
Szym ko wia kiem, w 1907 po wo !a! do %y -
cia: Mic kie wicz -Ve re in (Ko mi tee zur
Abhal tung von Volks vorträgen) (To wa -
rzy stwo Mic kie wi czow skie) pe! ni$ ce
funk cj" ko mi te tu Wy k!a dów Lu do wych
im. A. Mic kie wi cza, or ga ni zu j$ ce nie -
dziel ne pre lek cje po pu lar no nau ko we,
a wspól nie z le ka rzem dr. Jó ze fem Rost -
kiem z Ra ci bo rza, ju% w 1891 zor ga ni -
zo wa! Ve re in der po lni sche Unter richt -
shil fe für Schle sien (To wa rzy stwo
Pol skiej Po mo cy Na uko wej dla (l$ -
ska) sku pia j$ ce 137 fi lan tro pów. 

Od po cz$t ku XX wie ku, ad wo ka ta
Sey d" i kraw ca Szym ko wia ka znaj du je -
my w#ród czo !o wych dzia !a czy, jed ne -
go z licz niej szych, pi"& dzie si" cio oso bo -
we go Zwi$z ku Pol skich Prze my s!ow ców.
Po wsta! w 1893. Je go ne sto rem i pierw -
szym pre ze sem by! wspo mi na ny ju% dr
An to ni (mierz chal ski, pio nier pol skiej
s!u% by zdro wia w Ka to wi cach, ci$ gle in -
wi gi lo wa ny przez pru skich szpic li i %an -
dar mów. 

Szym ko wiak wspól nie z kil ko ma
ko le ga mi po fa chu w 1909. za !o %y!
„To wa rzy stwo Sa mo dziel nych Pol skich
Kraw ców w Ka to wi cach”. Li czy !o
36 cz!on ków. Pro mo wa li pol sz czy zn"
i zwy cza je pol skie go kra wiec twa. Og!o -
si li kon kurs na krój spodni, za pro wa dzi li
czar n$ li st" klien tów, na ze bra niach dys -
ku to wa li o spra wach za wo do wych i na -
ro do wych. Pod re dak cj$ mi strza Woj cie -
cha Sa ma rzew skie go wy da wa li pierw sze
na Gór nym (l$ sku pi smo bran %o we
„Odzie%”.

150 lat Katowic
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M!od sza ge ne ra cja kup ców, rze mie"l -
ni ków i przed si# bior ców sku pi !a si#
w Zwi$z ku Pol skiej M!o dzie %y Ku piec -
kiej (Ve re in jun ger po lni sche Kau fleu te)
za wi$ za nym w 1908. Je go li de ra mi by li:
Sta ni s!aw We ber i Fran ci szek G!o wac ki.
Sie dzi b# mie li w Ha li Rze szy. 

Gru pa m!o dych &l$ za ków pod kie run -
kiem Fran cisz ka Bia! ka ze &wi# to ch!o wic,
Ja na Dziu by z Gra bow ni i Lu dwi ka J# -
drecz ka z Za brza, pod czas sierp nio wej
kon fe ren cji w Ko stuch nie w 1912 po wo -
!a !a do %y cia Po lni sche Ju gen dver band,
Sitz: Kat to witz – Zwi$ zek M!o dzie %y Pol -
skiej z sie dzi b$ w Ka to wi cach. Wst# po -
wa li do nie go cz!on ko wie zde kon spi ro wa -
nej or ga ni za cji „Eleu sis”, po przez mo ral ne
sa mo kszta! ce nie m!o dzie %y przy go to wu -
j$ cej &l$ za ków do wal ki o nie pod le g!o"'
Pol ski. Jej czo !o wy mi dzia !a cza mi by li
Edward Ry barz i Mak sy mi lian Ba si sta.
Do nich zg!o si li si# cz!on ko wie Pol skiej
Or ga ni za cji M!o dzie %y Lu do wej, 3 la ta
wcze "niej przez Jan ka Dziu b# za !o %o nej
w Ka to wi cach. 

Od 1908 ro ku 29 pol skich le ka rzy na -
le %a !o do Ve re in po lni sche Ärzte für Kat -
to witz und Umge gend (Zwi$ zek Le ka rzy
Po la ków dla Ka to wic i oko li cy). Prze wod -
ni czy li mu me dy cy: in ter ni sta i gi ne ko log
Jó zef Ro stek, oku li sta Ka zi mierz Trze bia -
tow ski i la ryn go log Il de fons Miecz ni kie -
wicz.

Od 1909 przy Ko "ciusz ki 25 mie "ci! si#
lo kal zwi$z ko wy i cen tral ne biu ro
ZZP – Zjed no cze nia Za wo do we go Pol -
skie go, któ re mu prze wo dzi li: Jó zef Ry mer,
Woj ciech So si( ski i Woj ciech Wie czo rek.
W Ha li Rze szy przy So kol skiej, fi li# tej
or ga ni za cji pro wa dzi li: Jó zef Ka sza, Jan
Nie miec i Mi ko !aj Swad) ba. W 1913. li -
czeb no"' ZZP sza co wa no na po nad 75 ty -
si# cy. W 6 lat pó) niej je go cz!on ko wie sta -
no wi li pod sta wo wy trzon "l$ skiej
po wsta( czej ar mii.

Co ce sar skie Wil hel mo wi

Za !o %o ne w 1911 Po lni sche The ater -Ve -
re in czy li Pol skie To wa rzy stwo Te -

atral ne li czy !o 25 ama to rów i mi !o "ni ków
sztu ki sce nicz nej. Je go li de ra mi by !o
dwóch m#% czyzn o imie niu Ro bert: Gan -
si nietz z Lau rahütte i Je dlin ski z D# bu,
a pre ze sem Fran ci szek De ja. Wy st# po wa li
pod egi d$ To wa rzy stwa Ka to lic kie go
„Ka sy no”. Jak "re dnio wiecz ni wa gan ci,
pró by i spek ta kle or ga ni zo wa li w pa sa %u
ka mie nicz ki mi strza kra wiec kie go Ka ro -
la Mur ka, przy uli cy Pocz to wej 2 w Sie -
mia no wi cach. Za spra w$ Pio tra Ko !o dzie -
ja, z Mel po me n$ flir to wa li ju% od daw na.
„Bo ga t$ wdo w#”, jed no z je go naj bar dziej
po pu lar nych wi do wisk po ka zy wa li w ka -
to wic kiej Ha li Rze szy. Dla 500-oso bo wej
wi dow ni za gra li w stycz niu 1892. W"ród
okla sku j$ cych zna le) li si# pol ski po se! ma -
jor Ju liusz Szmu la, a tak %e nie miec ki pro -
boszcz pa ra fii ma riac kiej, ks. Schmidt.
Do chód z be ne fi su, w ca !o "ci po dzie li li
po mi# dzy sio stry el% bie tan ki, z miej sco -
we go szpi ta la, a nie miec kich mo nar chi -
stów kwe stu j$ cych na bu do w# po mni ka

ce sa rzy na pla cu Wol no "ci – Wil hel -
ma I i je go sy na Fry de ry ka III. 

Mi !o "ni cy kul tu ry na ro do wej na le %e li
do Po lni sche Abs ti nen te nve re in
„Wy zwo le nie” (Pol skie go To wa rzy stwa
Abs ty nen tów) za wi$ za ne go w 1911
pod egi d$ „Ga ze ty Lu do wej”. Mia !o
48 cz!on ków. Prze wod ni czy li mu Dr$ -
szew ski i Ko sic ki. 

Pod sztan da rem an ty al ko ho lo wej kru -
cja ty funk cjo no wa !a el sow ska or ga ni za -
cja po czwór nej wstrze mi#) li wo "ci, któ -
rej za !o %y cie la mi by li m.in. Edward
Ry barz iAn to ni Wy soc ki. Po przez mo ral -
ne sa mo do sko na le nie zmie rza li do od bu -
do wy su we ren ne go pa( stwa pol skie go.
Na ich wie ce przy cho dzi !o po kil ka set
osób. Li de rzy, znaj do wa li czas na agi ta -
cj# i w kon spi ra cji za ch# ca li do wst# po -
wa nia w sze re gi zwi$z ku. 

Z pie !ni" na ustach

Naprze !o mie XIX i XX wie ku w Ka -
to wi cach i oko licz nych gmi nach,

dzi" le %$ cych w gra ni cach mia sta, za ini -
cjo wa !y dzia !al no"' pol skie chó ry.
Od 1894. w Bo gu ci cach – To wa rzy stwo
&pie wa cze „Lut nia”; od 1907 w D# bie
przy Hu cie Ba il don – chór mie sza ny;
w na st#p nym ro ku, w Za !# %u – chór
„Hal ka”, a 1909. w Li go cie – „Li ra”.
W tym sa mym cza sie w Bo gu ci cach Ka -
rol Hop pe za !o %y! pierw szy ka to lic ki
chór ko "ciel ny "w. Ce cy lii, w Szo pie ni -
cach "pie wa! Chór im. Sta ni s!a wa Wy -
spia( skie go, a w Ochoj cu – „S!o wik”.
W 1912 w D$ brów ce Ma !ej po wsta !o To -
wa rzy stwo &pie wa cze „Wan da”. 

W 1903 dru ho wie ka to wic kie go „So -
ko !a” re ak ty wo wa li dzia !al no"' swe go
chó ru, przez kil ka se zo nów "pie wa j$ ce -
go jesz cze u schy! ku XIX wie ku. Te raz no -
si! na zw# „Har mo nia”, Wy st# po wa!
pod dy rek cj$ Jó ze fa Bu dzy( skie go a po -
tem Teo do ra Le wan dow skie go. Szy ka no -
wa ny przez po li cj# w 1909 prze niós! si#
do pod miej skie go Jó ze fow ca. 

Od 17 li sto pa da 1913. 64 pol skich
wo ka li stów "pie wa !o w Po lni sche Ge san -
gve re in „Ogni wo”. Po my s!o daw c$ na zwy
i oj cem chrzest nym dru %y ny "pie wa czej
by! ks. Pa we! Po "piech, pre ze sem re dak -
tor Fran ci szek Woj cie chow ski z „Ga ze -
ty Lu do wej”, dy ry gen tem Teo dor Le wan -
dow ski a bi blio te kar k$ Ró %a Wol ny.
Ze bra nia i pró by od by wa li w re stau ra cji
Ja na Przy by !y przy Cho pi na 8, po przed -
nio na le %$ cej do Sal zman na. Wcze "niej
mia! tu sa l# nie miec ki Ro bot ni czy Zwi$ -
zek &pie wa czy „Wol ny "pie wak”.

„Ogni wo” wy st# po wa !o w sa li kon cer -
to wej Ha li Rze szy. Do za rz$ du na le %e li:
Ka zi mie ra Men dlew ska i ku piec Ka zi -
mierz Sza ro le ta. &pie wa !a tam: Pe la gia
Ko wal czy ko wa, %o na To ma sza i Wan da
Pie trusz ków na, jej ko le %an ka z To wa rzy -
stwa Czy tel ni Lu do wych. Mi !o "ni kiem
Po li hym nii i cz# stym go "ciem chó ru by!
me ce nas Sey da. W 1913 zo sta! wy bra ny
na pre ze sa Okr# gu Ka to wic ko -Pszczy( -
skie go Zwi$z ku &l$ skich Kó! &pie wa -
czych, sku pia j$ ce go 15 ze spo !ów.

W la tach 1911-1914 w Za do lu, na pe -
ry fe riach Ka to wic, co ro ku od by wa !y si#
gór no "l$ skie zlo ty pol skich pie "nia rzy
i mu zy ku sów. Na po mys! zor ga ni zo wa -
nia ta kie go fe sty nu w"ród !$k i la sów
wpad! Le on Osto ja Po niec ki, po Teo do -
rze Le wan dow skim – naj wy bit niej szy
z pol skich ka pel mi strzów w nie miec kich
Ka to wi cach. Za miesz ka! tu taj w 1908.
Przed tem dy ry go wa! or kie str$ te atru
miej skie go w Po zna niu a go "cin nie ode -
ono wy mi an sam bla mi w par kach zdro jo -
wych Dol ne go &l$ ska, Po mo rza i Wiel -
ko pol ski. &pie wa!, gra!, dy ry go wa!
i na ucza! mu zy ki. Do Za do la, prócz in -
nych pol skich chó rów za pro si! po nad 300
wo ka li stów. Pod je go ba tu t$ 'wi czy li
w By to miu, Kró lew skiej Hu cie, Bo gu ci -
cach, Chro pa czo wie, Jó ze fow cu, No wej
Wsi, Orze go wie, &wi# to ch!o wi cach i Za -
!# %u. Po pi sy je go ze spo !ów sta no wi !y
opra w# ar ty stycz n$ pol skich uro czy sto -
"ci na ro do wych i re li gij nych. 

Wy j$t ko wy i od "wi#t ny by! zlot "pie -
wa ków w 1913. Prze ro dzi! si# w pa trio -
tycz n$ ma ni fe sta cj#. P!o mien ne prze mó -
wie nie wy g!o si! ks. Pa we! Po "piech,
%ar li wy ide olog i przy wód ca "l$ skiej en -
de cji oraz re dak tor na czel ny „Ga ze ty
Lu do wej”. Uczest ni czy li w nim pio nie rzy
i ne sto rzy pol skie go ru chu na ro do we go
w Ka to wi cach: dr Wa c!aw Oku licz,
za !o %y ciel i pierw szy na czel nik ka to wic -
kie go gniaz da „So ko !a”, Alek san der Le -
wan dow ski, pierw szy je go pre zes, no
i pa triar cha ka to wic kiej Po lo nii – dr An -
to ni &mierz chal ski.

Na ro do wa ka sa

Po wo !a ny do %y cia dwa la ta przed na -
sta niem XX wie ku, a% do wy bu chu

wiel kiej woj ny, do sko na le pro spe ro wa!
Pol ski Bank Lu do wy wspie ra j$ cy ini cja -
ty wy go spo dar cze ro da ków. Na le %a!
do naj za sob niej szych. Ich udzia !y okre -
"la no na 100 ty si# cy, a de po zy ty – na 140
ty si# cy ma rek. Wi#k szy mi ka pi ta !a mi
dys po no wa !a tyl ko cen tra la w By to miu
i od dzia! w Ra ci bo rzu. Przez d!u gie la ta
mia! sie dzi b# przy Ko "ciusz ki 16. By!
przy tu li skiem dla Po la ków. Jó zef Ry mer,
pó) niej szy wo je wo da, w cza sach gdy jesz -
cze miesz ka! i pra co wa! w West fa lii, by -
wa! je go cz# stym i mi le wi dzia nym go -
"ciem. 

W 1904. po wsta! Bank Han dlo wy
Ka zi mie rza Si kor skie go. Pod na zw$ Si -
kor ski & Co., Han dels bank mie "ci! si#
przy Dy rek cyj nej 3, a po upad ku II Rze -
szy, ja ko Pol ski Bank Han dlo wy w Ryn -
ku pod nu me rem 7. Si kor ski z po wo dze -
niem pro wa dzi! te% biu ro ob ro tu wy ro ba mi
%e la zny mi. 

W tym cza sie dr Ka zi mierz Ja ni szew -
ski i dr Zyg munt Koh ler, na par te rze ka -
mie ni cy przy Mie l#c kie go 6, otwo rzy li
bank pod na zw$ „Koh ler & Ja ni szew ski”,
pó) niej zna ny ja ko Pol ski Bank Od ro dze -
nie.

Pod ko niec 1908, z ini cja ty wy Kor fan -
te go, wte dy jesz cze dzien ni ka rza i li de ra
Na ro do wej De mo kra cji na &l$ sku, a tak -
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!e po s"a do Re ich sta gu, po wsta" bank Si -
lva na. Ist nia" krót ko i nie ba wem zban kru -
to wa". By" fir m# han dlo wo -ko mi so w#.
Zaj mo wa" si$ kup nem i sprze da !# po sia -
d"o %ci ziem skich, zie mio p"o dów oraz ru -
na le %ne go.

Pol ski biz nes

W1903. w Ka to wi cach roz po cz$ "a
dzia "al no%& Pol ska Spó" dziel nia

Bu dow la na (Po lni sche Bau ge nos sen -
schaft), za "o !o na z ini cja ty wy le ka rza
dr. Mak sy mi lia na Han ke. W jej ra dzie nad -
zor czej za sia da li: dr Zyg munt Sey da, dr
Wa c"aw Oku licz, red. An to ni Wol ski,
B"a !ej Bro da i Jan Pie chu lek.

W 1906. pol scy prze my s"ow cy wspól -
nie z udzia "ow ca mi nie miec ki mi z Wiel -
ko pol ski, utwo rzy li To wa rzy stwo Ak -
cyj ne „Ba wa ria”, sku pia j# ce bro wa ry
i za k"a dy prze my s"u spo !yw cze go. W na -
zw$ spó" ki wpi sa li alu zj$ i sym pa ti$
do po li tycz nych ak cji ba war czy ków,
w tam tych cza sach gwa" tow nie wy st$ pu -
j# cych prze ciw ka to lic kiej i pro rz# do wej
par tii „Cen trum”. Nad Ra w# na zwa ko -
ja rzy "a si$ wy "#cz nie z ba wa rem, jed nym
z naj lep szych na po jów piw nych po da wa -
nych w fir mo wej re stau ra cji z wej %ciem
od dzi siej sze go pla cu Wol no %ci 3. 

1 grud nia 1905. Woj ciech Kor fan ty
(wte dy ju! %l# ski po se" w pru skim i nie -
miec kim par la men cie) do au dy to rium
Ha li Rze szy za pro si" po pu lar ne go so cjo -
lo ga i eko no mi st$ prof. Wer ne ra Som bar -
ta z Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go, o któ -
rym pod ów czas pi sa no, !e flir tu je
z mark si zmem. Po la tach oka za "o si$, !e
i fa szyzm te! po tra fi za apro bo wa&, a na -
wet prze ko ny wa&, !e Hi tler to na rz$ dzie
w r$ ku Bo ga. Po wy k"a dzie go spo darz
za pro si" go %cia do re stau ra cji, miesz cz# -
cej si$ tu! za %cia n# kon zer thau su, aby
ura czy& go sta ran nie wy pie l$ gno wa -
nym ba wa rem. Lo kal ucho dzi" wte dy
za eks klu zyw ny. Ofi cjal ne wej %cie pro -
wa dzi "o tam od stro ny pla cu Wol no %ci.
Z je go nad pro !a, pod wy ku szem, do dzi%
u%mie cha si$ bro da ty Ba chus wy ku ty
w pia skow cu. 

W 1909, w opar ciu o pol skie ka pi ta "y
po wo "a no do !y cia To wa rzy stwo „'l# ski
Eks port”. Kon ku ro wa "o z nie miec ki mi
biu ra mi zby tu w$ gla, kok su i ce men tu,
w szcze gól no %ci na ryn kach pol skich. 

Zgod ny lud pol ski

Pierw sze dzie si$ cio le cie XX wie ku
by "o epo k# kon so li da cji ale te! ide -

owo -pro gra mo wych wa %ni %l# skich Po la -
ków. Po cz#t ko wo dzie li li si$ po mi$ dzy
zwo len ni ków za cho waw cze go Na pie ral -
skie go a stron ni ków po pie ra j# cych Kor -
fan te go – znacz nie m"od sze go i zde cy do -
wa ne go na ra dy kal ne de cy zje po li tycz ne,
któ ry po kil ku la tach st$ pi" ostrze swe go
ra pie ra i wy bra" da le ko id# cy kom pro -
mis. 16 li sto pa da 1910 ro ku w ka to wic -
kiej Ha li Rze szy do sz"o do ofi cjal ne go
zjed no cze nia sk"ó co nych pol skich ugru -

po wa(. Ich przy wód cy za war li po ro zu -
mie nie o wspó" pra cy i opu bli ko wa li s"yn -
n# ode zw$, wzy wa j# c# do za prze sta nia
po dzia "u „na „Ka to li kow ców” i „Kor fan -
tow ców”. Te go dnia ape lo wa li: „niech b$ -
dzie na 'l# sku tyl ko jed na wiel ka par tja:
zgod ny lud pol ski.” 

Za nim wy bu ch"a woj na %wia to wa Po -
la cy w Ka to wi cach sta no wi li ju! for ma -
cj$ po li tycz n# – moc no zin te gro wa n#
i %wia do m# swe go zna cze nia. 

Mia sto zmi li ta ry zo wa ne

W1913. ber li( scy ge ne ra "o wie ulo ko -
wa li w Ka to wi cach sta "y gar ni zon

woj sko wy. W zwi#z ku z przy go to wa nia -
mi do woj ny, umie %ci li go w po bli !u 
gra ni cy ro syj skiej i kwa te ry g"ów nej ce -
sa rza Wil hel ma II re zy du j# ce go
w Pszczy nie u Hoch ber gów. Ko sza ry
w oko li cy dzi siej szej uli cy Ra ci bor skiej,
osta tecz nie uko( czo no w 1916. Pierw sz#
jed nost k# tu sta cjo nu j# c# by" III ba ta lion
gór no %l# skie go pu" ku pie cho ty im. Ja ko -
ba Ke itha. Dwa in ne ba ta lio ny sta cjo no -
wa "y w Gli wi cach. Tam te! ulo ko wa li si$
pu" ko wi szta bow cy. 

Na prze ciw !o" nier skich ko szar przy ul.
Ra ci bor skiej wy bu do wa no ka sy no ofi cer -
skie (obec nie Aka de mia Sztuk Pi$k -
nych). W 1914 do wódz two ka to wic kie -
go okr$ gu woj sko we go prze j#" pp"k
hra bia Bo gi slav von Schwe rin, re zy du j# -
cy vis a vis winc kle row skie go Ma rien ho -
fu, w ka mie ni cy Da me go przy dzi siej szej
Pia stow skiej, a do wód c# gar ni zo nu ma -
jor Erich Sma lian, któ ry mia" miesz ka nie
przy pla cu Rost ka 2. 

W dwu ka mie ni cach Hu go na Grünfel -
da, zna ne go przed si$ bior cy bu dow la ne -
go i ów cze sne go prze wod ni cz# ce go ra dy
mia sta, przy Fran cu skiej 49 i 51 znaj do -
wa "a si$ sie dzi ba do wódz twa okr$ gu,
w któ rej ulo ko wa no biu ra, ma ga zy ny
i miesz ka nia feld fe bli oraz sier !an tów szta -
bo wych. 

W zam ku ksi# !#t pszczy( skich ja ko
wódz na czel ny wojsk ce sar skich Wil -
helm II ulo ko wa" kwa te r$ g"ów n#. Wo la"
by& z da la od Fran cu zów. Przed ni mi czu"
re spekt wi$k szy ni! przed Ro sja na mi.
Od nich dzie li "o j# nie ca "e 40 km. 

Wo jo wa li o z!o te ja ja

Dlaka to wi czan woj na %wia to wa
roz po cz$ "a si$ po wo "a nia mi

w sze re gi Re ich sweh ry. La tem 1914 zo -
sta li za pa ko wa ni do esze lo nów i wy wie -
zie ni na front. Pod roz ka za mi pru skich ofi -
ce rów wal czy li z Bel ga mi, Fran cu za mi
i An gli ka mi a od 1916. z Ro sja na mi. Dla
wie lu miej scem wiecz ne go spo czyn ku sta"
si$ cmen tarz przy uli cy Me te oro lo gów.
)y dow scy !o" nie rze s# po cho wa ni na kir -
ku cie przy uli cy Ko ziel skiej. Ci, któ rzy
oca li li !y cie, po czte rech la tach wra ca li
g"od ni i ob dar ci. Czy mo gli jesz cze mi -
"o wa& ce sa rza i je go im pe rium?

W tym cza sie 'l#sk dla Tie le -Winc kle -
rów, Don ner smar ków, Ho hen lo he, Bal le -

stre mów i ca "ej ka ma ry li wiel kie go prze -
my s"u, prze mie ni" si$ w no %n# ku r$ sk"a -
da j# c# wy so ko ka ra to we z"o te ja ja. Ich zy -
ski wzro s"y o 100%. 'red nia dy wi den da
kon cer nów gór no %l# skich prze wy! sza "a
wszyst kie in ne wy p"a ca ne przez naj le piej
pro spe ru j# ce hu ty i ko pal nie West fa lii czy
Za g"$ bia Ruh ry. Wil li ger i je go ko mi li to -
ni ze Zwi#z ku Prze my s"ow ców Gór ni czo -
-Hut ni czych do ma ga li si$ przy "# cze nia
do Rze szy miast i wsi Za g"$ bia D# brow -
skie go. 

Nad bur mistrz Po hl mann w przy p"y wie
opty mi zmu pro ro ko wa" prze su ni$ cie
gra nic ce sar stwa a! za War sza w$ i Kra -
ków a mo !e i Pe ters burg. Gdy Niem cy
wy po wie dzia "y woj n$ Ro sji i za cz#" si$
for mo wa& front wschod ni, roz bu do wa -
no ko sza ry przy ów cze snej dro dze
do Ko ch"o wic (obec nie: uli cy Ra ci bor -
skiej). Mia "y po mie %ci& jesz cze je den ba -
ta lion pie cho ty a s# sia du j# ce z ni mi
osie dle licz n# ka dr$ ofi cer sk#. W nie spe" -
na dwa la ta pó* niej da le ko si$! ne pla ny
Po hl man na i Wil li ge ra – wraz z ab dy ka -
cj# Wil hel ma II i kl$ sk# but ne go ce sar -
stwa – le g"y w gru zach. 

Ostat nie bi twy woj ny 50-let niej

Ju!po kil ku ty go dniach nie miec -
kiej re wo lu cji li sto pa do wej 1918.,

daw ni pru scy mi li ta ry %ci po now nie
uchwy ci li ster rz# dów w Niem czech.
Od stycz nia 1919 w"a dz$ nad mia stem
spra wo wa "a Cen tral na Ra da Ro bot ni cza
i )o" nier ska – na cze le ze wspo mnia nym
ju! Ot to Hörsin giem – by "ym se kre ta rzem
ka to wic kiej SPD. Bez !e na dy re ak ty wo -
wa "a daw ne na cjo na li stycz ne pro gra my,
zwy cza je i or ga ni za cje. Za s"y n$ "a z ter -
ro ru i okru cie( stwa. Nie wy zby "a si$ szo -
wi ni zmu a de mo kra tycz ne ha s"a !o" nie -
rzy i ro bot ni ków mia "a tyl ko w ode zwach
i na trans pa ren tach.

W ci# gu kil ku mie si$ cy 1919., sys te ma -
tycz nie wzmac nia ny ka to wic ki gar ni zon
Re ich sweh ry roz rós" si$ do roz mia -
rów – naj licz niej sze go w ca "ym okr$ gu
prze my s"o wym. W rze czy wi sto %ci pe" ni"
funk cj$ !an dar me rii. Wspie ra" i wy r$ cza"
po li cj$. Po nad to, w mie %cie ulo ko wa "y si$
s"u! by bez pie cze( stwa po li tycz ne go: Si -
cher he it spo li zei i ko men dy dy wer syj -
nych od dzia "ów Grenz schut zu. Nikt ju!
nie w#t pi", !e roz po czy na si$ roz strzy ga -
j# ca run da woj ny z Po la ka mi. 

W sierp niu 1919. wy bu ch"o I Po wsta -
nie 'l# skie. To by "a jed na z trzech ostat -
nich od s"on hi sto rycz ne go dra ma tu – wiel -
kiej 50-let niej woj ny o 'l#sk, ja k# w 1871.
Bi smarck wy po wie dzia" Po la kom.

Je sie ni# 1919. od dzia "y Re ich sweh ry,
zgod nie z dyk ta tem trak ta tu wer sal -
skie go opu %ci "y mia sto. Wio sn# 1920.
za st# pi "y je kom pa nie sza se rów al pej -
skich, wcho dz# cych w sk"ad wojsk
alianc kich pe" ni# cych mi sj$ po ko jo w#
na te re nach ple bi scy to wych a w czerw -
cu 1922 w"a dz$ w Ka to wi cach prze j$ li
Po la cy. 

!
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We se le
na !l" sku

Li piec te go ro ku. !lub w By to miu,

we se le w Cho rzo wie. Ewe li na – pan-

na m"o da – po cho dzi z Sie mia no wic

!l# skich. Ro dzi ce jej m$ %a Ra mie-

go z Bej ru tu, jed nak ca "e %y cie pra-

co wa li na rzecz fran cu skie go szkol-

nic twa (oj ciec wy% sze go) ja ko

na uczy cie le ma te ma ty ki. Ich dzie ci

uro dzi "y si$... w Kin sza sie w Kon gu.

Woj na wy gna "a ro dzi n$ z po wro tem

do Li ba nu, z ko lei tam tej sza woj na

do mo wa za gna "a j# do Ka iru, sk#d

Ra mi i je go sio stra Fa rah wy je cha-

li po ma tu rze do Fran cji, by pod j#&
przy go to wa nia do kon kur sów

w gran des éco les. Obo je s# in %y nie-

ra mi. Ra mi pra cu je przy mi sjach ko -

smicz nych w EU MET SAT, a Fa rah

przy le cia "a na 'lub bra ta z Mel bo ur-

ne w Au stra lii, gdzie pi sze dok to rat

z me cha ni ki p"y nów.

St"u czo na szy ba i ar ty ku"
o blo ko wi skach

Ewe li na i Ra mi kil ka lat miesz ka li
w Tu lu zie, ostat nio prze pro wa dzi li si!

do Darm stadt. Ma j" có recz k! i ocze ku j"
dru gie go dziec ka. Nie daw no Ewe li na na-
pi sa #a w ma ilu: „U nas mi #y po cz" tek je-
sie ni w spo koj nym, przy ja znym Darm stadt.
Maya za cz! #a dzi siaj przed szko le, a ja ju$
od ty go dnia cho dz! na kurs j! zy ka nie miec-

kie go (co ja bym tam po cz! #a, gdy bym nie
by #a ze %l" ska?). Ra mi ro bi co& z sa te li ta-
mi, ale nie wia do mo co!”.

Ewe li n! przed la ty uczy #em w jed nym
z cho rzow skich li ce ów... Gdy by #a
w pierw szej kla sie, w pod we nec kim ho-
te lu, na kla so wym obo zie na uko wym,
zbi #a szy b! w drzwiach bal ko no wych,
a wszyst ko przez kon se kwent n" nie ch!'
do oku la rów (chcia #a wyj&' na bal kon,
ale nie za uwa $y #a szy by). Try ska j" ca
ener gi" i wdzi! kiem, wra$ li wa, in te li-
gent na, po szu ku j" ca pi!k na... i za wsze
cho dz" ca w#a sny mi &cie$ ka mi. Prze pe#-
nio na $ycz li wo &ci" do &wia ta, któ ry

prze mie rzy #a wzd#u$ i wszerz, i za-
wsze z czu #o &ci" trak tu j" ca ro dzin ne stro-
ny. Uko( czy #a na Uni wer sy te cie %l" skim
kul tu ro znaw stwo (ulu bio n" Pa ni" Pro-
fe sor tak $e za pro szo no na we se le). Z tej
dzie dzi ny zro bi naj pew niej nie d#u go
dok to rat w Niem czech. %wiet nie w#a da
fran cu skim i an giel skim. Kie dy& na pi sa-
#a na mo j" pro& b! ar ty ku# o blo ko wi -
skach do ksi"$ ki, któ rej by #em re dak to-
rem. „Dla cze go – py ta #a w nim
– w! drów ka przez gór no &l" skie mia sto
nie mo $e by' przy pad ko wym na po ty ka-
niem rze)b lub wi ze run ków in nych,
ni$ re kla mo we, jak ma to miej sce cho-

JA CEK KU REK

Kaj my to som?
My som tu kej.

Alek san der Na wa rec ki

Ewe li nie i Ra mie mu, z !y cze nia mi, by !y li d"u go i szcz# $li wie

Ra mi, Maya i Ewe li na
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cia! by w Bra ty s"a wie? Prze cho dz#c
obok $wie tli ka by tom skie go, rze% by,
któ ra od nie daw na zdo bi uli c& Dwor co-
w#, roz wa !am pro blem za ko rze nie nia
'l# za ków na 'l# sku. By" $wie tlik, wi&c
mu sia "a tu by( ja ka$ hi sto ria, ja kie$ trwa-
nie. By( mo !e w tym ra czej smut nym
mie $cie, gdy by przyj rze( si& je go blo ko-
we mu cha rak te ro wi, po dob na iro nia hi -
sto rii wy wo "u je na dzie j& – po zy tyw n#
nie ak cep ta cj& brzy do ty”.

Kie dy$, pró bu j#c za "o !y( w ro dzin-
nym mie $cie kul tu ro we pi smo, pi sa "a
z Ka ta rzy n# Wahl: „Sie mia no wi ce s#
wy j#t ko we. Jak ka! de mia sto po sia da-
j# wie le oso bli wo $ci, o któ rych wie dzie(
nie mo !e my, nie pie l& gnu j#c ich. Hi sto-
ria hi sto ri#, mo! na j# raz po wtó rzy(, jej
nie zmie ni my, nie ulep szy my. A dzi siaj,
na po cz#t ku XXI wie ku od kry wa my
mia sto, któ re wy ma ga na szej opie ki, któ-
re mo !e i chce !y(.

Ce lem pi sma MIA STO jest ta ka w"a -
$nie pie l& gna cja, od kry wa nie na szych ar-
ty stów, któ rzy nie ma j# opar cia ni gdzie
po za gro nem pa sjo na tów i przy ja ció", jest
nim tak !e po ka za nie sie mia no wi cza nom,
jak nie wie le wy si" ku trze ba, by nie za-
zna( nu dy nie ucie ka j#c st#d. Na sz# tro -
sk# jest upi&k sze nie i uatrak cyj nie nie wi-
ze run ku Sie mia no wic 'l# skich tak, by
nie chcia "o si& st#d wy je! d!a(, by $my
wra ca li tu z po go d# na twa rzach. 'wiat
kul tu ry, bar dzo sze ro ko przez nas ro zu-
mia nej, ma wie le do za ofe ro wa nia”.

W tych dwóch nie wiel kich frag men tach
otrzy mu je my prób k& spo strze gaw czo $ci
au tor ki, a tak !e jej ta lent za rów no pi sar-
ski, jak i... po dró! ni czy oraz – po wtórz-
my – nie ga sn# c# mi "o$( do lo kal ne go
$wia ta, któ rej wy ra zem sta" si& tak !e wy-
bór miej sca za war cia $lu bu. A nie d"u go
po nim sko) czy "a kul tu ro znaw czy ar ty-
ku" do Tek stów z Uli cy dla prof. Do bro-
s"a wy W& !o wicz -Zió" kow skiej.

Gdy kil ka lat te mu na "a mach „'l# ska”
w ar ty ku le Ar chi pe lag hut wspo mi na "em,
o ksi#! ce Hu ta Grze go rza Ko pa czew-
skie go (cho rzo wia ni na), za zna czy "em, !e

tra fi "a na ni# w ja kiej$ skan dy naw skiej
bi blio te ce pew na sie mia no wi czan ka,
ab sol went ka jed ne go z cho rzow skich li-
ce ów i !e przy wio z"a mi j# – jed nak nie
pro sto z Nor we gii, ale ze swo je go do mu
w Tu lu zie… Ewe li n& mia "em na my $li. 

By tom ski Urz#d Sta nu Cy wil ne go
po lu bi "a pod czas wi zyt na $lu bach przy-
ja ció", dla te go w"a $nie tu po sta no wi "a za-
in au gu ro wa( !y cie w"a sne go ma" !e)-
stwa. We se le, cho( wy pra wio ne
w s"yn nej re stau ra cji w Par ku 'l# skim,
zgro ma dzi "o nie prze sad nie du !#, jak
na pol skie wa run ki, licz b& go $ci, w$ród
któ rych szcz& $li wie si& zna la z"em i chy-
ba nie zbyt roz trop nie da "em si& po-
nie$( wy obra% ni, bo ju! w trak cie uro-
czy sto $ci kto$ do mnie po wie dzia",
z prze k# sem, !e za cho wu j& si& jak Wy-
spia) ski na we se lu Tet ma je ra. A wszyst-
ko dla te go, !e nie opatrz nie w $rod ku no -
cy o$wiad czy "em: „mu sz& to opi sa(,
wszak dzie je si& to na mo im 'l# sku, któ-
ry i ta ki dzi siaj jest”. Ty le prze cie! mó-
wi my o je go po li fo nii kul tu ro wej i po-
gra nicz no $ci... A one wci#! przy no sz#
no we od s"o ny. Na we se lu Ewe li ny i Ra-
mie go pi&k ny czas sp& dzi li ze so b# go-
$cie z ca "e go $wia ta, dzie l#c z przy ja ció"-
mi szcz& $cie te go dnia, cho( jesz cze
za le d wie kil ka na $cie go dzin wcze $niej
znaj do wa li si& ty si# ce ki lo me trów
od 'l# ska, zie mi, któ rej Ewe li na nie tyl-
ko ni gdy na praw d& nie opu $ci "a, ale
do od wie dze nia któ rej za pro si "a naj bli!-
szych so bie lu dzi, spo tka nych nie raz
w naj dal szych za k#t kach $wia ta. Po znaj-
my nie któ rych spo $ród nich... 

Ca !y "wiat na par kie cie

Brian i Na ia ra. On jest Ame ry ka ni-
nem, za$ jej oj ciec to Bask, ma ma

Ka ta lon ka. Na ia ra uro dzi "a si& w Ma d-
ry cie. Obo je miesz ka j# w Ge ne wie. On
jest re dak to rem w „The Eco no mist”, ona
uczy dzie ci au ty stycz ne wy ko rzy stu j#c
do te go sztu k& (obec nie zaj mu je si&

Arian ne, naj m"od szym, bo pi& cio ty go -
dnio wym, go $ciem we se la). Bria na
Ewe li na po zna "a w ro ku 2003 w Sztok-
hol mie. Od tam te go cza su wie le wspól-
nie po dró !o wa li po Eu ro pie. Od k#d
Brian i Na ia ra prze pro wa dzi li si& z No-
we go Jor ku do Eu ro py w 2010 ro ku, spo-
ty ka j# si& z Ewe li n# i jej m& !em w naj-
roz ma it szych miej scach wresz cie
w mia r& re gu lar nie. 

Edward Bel le vil le to we dle kla sy fi ka-
cji Ewe li ny Szko to -Fran cuz i za ra zem
po eta. Opu bli ko wa" kil ka to mów m.in.
z po dró !y po Afry ce i Ame ry ce Po "u-
dnio wej, któ re mi mo m"o de go wie ku po -
zna" do g"&b nie. Przy jazd do Pol ski by"
dla Edwar da ostat nim wy pa dem
przed stu dia mi ma gi ster ski mi na uni wer-
sy te cie McGill w Mont re alu. Po zna li si&
z Ewe li n# i Ra mim w Tu lu zie i zo sta li
bar dzo bli skimi przy ja ció" mi.

Pe ter to Ka na dyj czyk, któ re go Ewe-
li na spo tka "a w Ge ne wie, gdzie uko)-
czy" In sti tut Uni ver si ta ire des Hau tes
Etu des In ter na tio na les (ab sol wen tem In-
sty tu tu jest wie lu zna nych i wy bit-
nych dy plo ma tów m.in. Ko fi An nan).
Po stu diach wró ci" do ro dzin ne go Wa-
ter loo i za j#" si& pi sa niem ikon, w przy-
sz"o $ci chce zo sta( pra wo s"aw nym
mni chem (cho cia! Ewe li na, u$mie cha-
j#c si&, prze wi du je !e by( mo !e sko)-
czy ja ko pre zy dent). Go $ciem te go
„$l# skie go we se la” by" tak !e Ra my, któ-
re go ma ma Bas sma Kod ma ni jest zna-
n# sy ryj sk# in te lek tu alist k# i dy plo ma-
t#, a ta ta pa le sty) skim dzien ni ka rzem.
Ra my uro dzi" si& w Pa ry !u, jed nak m"o-
do$( sp& dzi" w Egip cie. Tam po zna"
w Lycée fran ca is du Ca ire m& !a Ewe-
li ny Ra mie go i Gre ka Pa no sa (ni gdy
nie prze sta j# cy si& u$mie cha( Pa nos
by" $wiad kiem na $lu bie). Do Egip tu
wró ci" rok te mu. Te raz za rz# dza ro dzin-
n# fir m# (m.in. p"y wa j# cym po Ni lu pa-
sa !er skim stat kiem). Ra my miesz ka
w Pa ry !u i wspó" pra cu je z arab ski mi or-
ga ni za cja mi an ty ter ro ry stycz ny mi. Jest
in !y nie rem. 

Ma rio Her nan dez, ro dem z Mek sy ku,
to by "y s# siad pa) stwa m"o dych w Tu-
lu zie. Po zna li si& przy oka zji ba da), któ-
re Ewe li na prze pro wa dza "a w zwi#z ku
ze swo j# pra c# ma gi ster sk# o po li ty ce
re pre zen ta cji na gra nicz nej rze ce Rio
Bra vo. Ma rio miesz ka we Fran cji
od dzie si& ciu lat. Tu dok to ry zo wa" si&
z au to ma ty ki i obec nie za rz# dza wy mia-
n# kom pu te rów w sa mo lo tach Air bus.
Pol sk& uwiel bia (we se le przy ja ció" by -
"o oka zj# do z"o !e nia w na szym kra ju
bo daj pi&t na stej ju! wi zy ty). Zna te! tro-
ch& j& zyk pol ski – da je so bie ra d&
w skle pie i na dwor cu. Nie wy klu cza, !e
za miesz ka tu kie dy$ na sta "e. 

Eve lyn i Wil liam przed pi&( dzie si#t-
k# po rzu ci li Lon dyn (Wil liam jest z za-
wo du praw ni kiem, a Eve lyn by "a dy rek-
tor k# szko "y), by przez trzy la ta
bu do wa( szpi tal w Zim ba bwe, po czym
osie dli li si& w s"y n# cym z dzi ko $ci
Arie ge u pod nó !a Pi re ne jów, gdzieMa rio, Ewe li na i Ma ma Ra mie go



59

pa! stwo m"o dzi szcz# $li wie tra fi li
na nich i ich prze pi#k ny, ma gicz ny
dom w Ro uge. By "o to pi#% lat te mu.
Tak &e spo $ród pol skich go $ci nie któ rzy
przy by li z da le ka. Zu zan na, uczen ni ca
prof. Iza bel li Gu stow skiej z po zna! skiej
ASP przy w# dro wa "a z sy na mi z Me dio-
la nu, gdzie uczy ry sun ku na tam tej szej
Aka de mii Sztuk Pi#k nych. 

Se lvi nie przy je cha "a wpraw dzie z da-
le ka, bo z War sza wy, ale jej ta ta (s' siad
Ewe li ny z Mi cha" ko wic) przy by" do Pol-
ski z Ma du rai w sta nie Ta mil Nadu w po-
"u dnio wych In diach, by stu dio wa% me-
ta lur gi# na kra kow skiej AGH. Tu po zna"
Zo si# z Frysz ta ka (ma m# Se lvi). Go-
$ciem te go $l' skie go we se la by" tak &e
przy ja ciel z li ce al nej kla sy Ewe li ny
Grze siu, któ ry w Ber li nie pra cu je ja ko
na uczy ciel (uko! czy" lin gwi sty k# sto so-
wa n' w Po zna niu). Dzi# ki Grze go rzo-
wi w 1995 ro ku po zna "em je go ta t#, Raj-
mun da Han ke go, z któ rym po "' czy "y
mnie ser decz ne wi# zi. By" te& i Ja cek ra-
tu j' cy ar chi tek tu r# By to mia oraz Ag-
niesz ka – kon cert mistrz Or kie stry Sym-
fo nicz nej Fil har mo nii Cz# sto chow skiej,
no i ca "y plu ton ma "ych la to ro $li kr# c'-
cych si# pod no ga mi, do któ rych ma my
mó wi "y w ró& nych j# zy kach... I nie
spo sób, do praw dy wy obra zi% so bie we-
sel tych po ciech!!! Mo &e za gra im ten
sam DJ, któ ry dba" o zna ko mi t' mu zy -
k# na we se lu Ewe li ny i Ra mie go, czy li
Szy mon Pa do" vel DJ 5cet... To re mik -
ser, pro du cent i DJ z Ka to wic D# bu. Pi-
o nier $l' skie go drum’n’bas su, wspó" -
twór ca mu zy ki do fil mu Je ste! Bo giem
o ka to wic kim, owia nym le gen d' ze spo -
le Pak to fo ni ka.

I znów Cho rzów...

Wo dzi re ja mi te go mi# dzy na ro do we -
go we se la (wi no oczy wi $cie przy-

wie zio no z Fran cji, a wód ka rzecz ja sna
mu sia "a by% pol ska) by li Do mi ni ka
i Jon (bar dziej zna ny ja ko Jo nek).
Miesz ka j' w Ber ge ni i obo je s' lud( mi
te atru. Do mi ni ka (cho dzi "a do te go sa-
me go li ceum, co Ewe li na, cho% do in-
nej kla sy) ma nie ba wem pre mie r# swo-
je go pierw sze go spek ta klu au tor skie go
zre ali zo wa ne go przez za "o &o n' przez ni'
pol sko -nor we sk' gru p# Open Win dow.
To ju& 8 pa( dzier ni ka w Cho rzow skim
Cen trum Kul tu ry. Ko niecz nie za in te re-
suj cie si# Pa! stwo tym ar ty stycz nym
wy da rze niem! A nie co wcze $niej, bo
30 wrze $nia od b# dzie si# w tym &e
Cho rzo wie, w Miej skim Do mu Kul tu-
ry „Ba to ry” dwu na ste ju& spo tka nie na -
uko we z cy klu Me dium Mun di. Te-
mat – opatrz no $cio wo zu pe" nie
po my $la ny przed ro kiem – to: W kr" gu
Me dei. Ob cy -In ny -Swój. Opi sa ne tu
„$l' skie we se le” sta "o si# dla mnie
swo ist' za po wie dzi' wrze $nio we go
spo tka nia, na któ re tak &e naj go r# cej za-
pra szam. Roz wa &a nia, chce my pod j'%
z udzia "em m.in. prof. Ewy Cho jec kiej,

prof. Ta de usza S"aw ka, ale tak &e go $ci
z da le ka, w$ród któ rych b# d' Krzysz-
tof Czy &ew ski i Alek La skow ski oraz
wie lu in nych. 

War szaw ski tram wa jarz
z Mi cha! ko wic

Ijesz cze jed no, brat pan ny m"o-
dej – oczy wi $cie sie mia no wi cza nin

z Mi cha" ko wic – ma rzy" w dzie ci!-
stwie, by zo sta% war szaw skim tram wa-
ja rzem... I zo sta". Na we se le sio stry
przy je cha" ze sto li cy z &o n' war sza wian-
k'. Ma rzy", by pro wa dzi% war szaw ski
tram waj, ale nie po cen trum mia sta, tyl-
ko na Pra dze. I to ma rze nie zre ali zo wa".
On te& (za znacz my: abs ty nent) wy po-
wie dzia" – pa trz'c na roz ra do wa ne twa-
rze mi# dzy na ro do we go gro na – zna-
mien n' my$l, &e mia no wi cie po wy &ej
jed ne go pro mi la al ko ho lu we krwi wszy -
scy s' Po la ka mi... 

"l#sk w Ty be cie

Pa trzy "em na go $ci we se la Ewe li ny
i Ra mie go, roz ma wia "em z ni mi,

a uczest ni cz'c w pe" nej sma ku i ra do-
$ci za ba wie u$wia da mia "em so bie,
jak wie le zmie ni "o si# na )l' sku
w ci' gu mo je go &y cia. Nie by "em
za sko czo ny tym, &e czu "em si# w tym
gro nie i w tej sy tu acji zu pe" nie na tu-
ral nie. U$wia da mia "em so bie, &e to nie
tyl ko te ra( niej szo$%, ale i przy sz"o$%
na sze go lo kal ne go $wia ta i &e to,
w czym uczest ni cz#, nie wcho dzi
w &a den kon flikt z prze sz"o $ci' i nie
ma w tym ni cze go dla )l' ska nie na-
tu ral ne go. Przy wo "a "em te& w pa mi#-
ci ty tu "o wy esej z to mu My s# tu kej.
Ksi'& ka ma pod ty tu" Kil ka szki ców
o prze strze niach $l# ska. Uka za "a si#
pod re dak cj' Woj cie cha Ka la gi w ro -
ku 2004 w se rii Bi blio the ca: Alia

uni ver sa. Alek san der Na wa rec ki za-
cz'" swój tekst od przy to cze nia au ten-
tycz nej hi sto rii o trzech przy ja ció" kach
z Cho rzo wa (Jo an nie, Lu cy nie i Ru-
cie), któ re w sierp niu 1979 ro ku do-
tar "y do Bom ba ju, a na st#p nie w# dru-
j'c przez In die tra fi "y do Ne pa lu.
W Kat man du zna la z"y si# w ser cu ob-
cho dów bud dyj skie go $wi# ta. I w"a $-
nie wte dy w $wie cie tak od le g"ym
i kul tu ro wo od mien nym na gle us"y sza-
"y s"o wa, któ rym zra zu nie mo g"y 
da% wia ry: „Kaj my to som”. Ru ta ock -
n# "a si# naj szyb ciej spon ta nicz nie
wy krzy ku j'c od po wied( „My som
tu kej”. 

Za kl$ te w ci sz$ zdu mie nie

Od daj my na ko niec g"os Alek san d-
ro wi Na wa rec kie mu: „Us"y sza "y

[...] $l' sk' mo w#, jak by echo do mo we-
go po dwór ka, od da lo ne go prze cie&
o ty si' ce ki lo me trów. G"os ro dzin nej
prze strze ni, do tkli wie sza rej i cia snej,
któ rej przy ziem no$% i wi# zien ne za-
mkni# cie wy da wa "y si# w tej chwi li
bez gra nicz nie od le g"e. Od le g"e i nie re -
al ne, jak wid mo PRL -u za po mnia ne go
w eu fo rii wa ka cyj nej uciecz ki. Po obu
stro nach za pa no wa "o za kl# te w ci szy
zdu mie nie”.

Tak... Za kl# te w ci sz# zdu mie nie. Gdy
spo ty ka my In ne go, gdy Ob cy prze sta-
je nim by%. Gdy po wa &a nie za my $la my
si# nad „swo jo $ci'”, gdy otwie ra my
sze ro ko oczy w $wie cie ob da rza j' cym
nas zdu mie wa j' cym da rem spo tka nia
dru gie go cz"o wie ka, cz"o wie ka, któ ry
po dró &u je, za pusz cza ko rze nie, otwie-
ra si# uf nie w stro n# te go, co zra zu nie-
zna ne, a dro go cen ne, bez któ re go na sze
&y cie stra ci "o by wie le, a my sa mi
o wie le mniej wie dzie li by $my o nim
i so bie.

!

Edward i Wil liam
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

JOW-y? My ju"
to #wiczyli$my!

Cze ka !em z tym te ma tem, wstrzy my wa -
!em si" spe cjal nie do chwi li, a# re fe ren -

dum b" dzie za na mi. Nie chcia !em wpi sy -
wa$ si" w #ad n% kam pa ni", a tym bar dziej
po li tycz n% awan tu r". Re fe ren dum si" od by -
!o. Jak wy sz!o, wszy scy wie my…

Za sta na wiam si", ilu Po la ków tak na praw -
d" wie, #e owe os!a wio ne JOW -y czy li wy -
bo ry wi"k szo &cio we, jed no man da to we funk -
cjo nu j% w cz" &ci sa mo rz% dów od lat,
a w jesz cze wi"k szej – od je sien nych wy -
bo rów sa mo rz% do wych ubie g!e go ro ku?
'e w 95 pro cen tach pol skich gmin je sie ni%
ubie g!e go ro ku tak w!a &nie wy bie ra no rad -
nych? Oczy wi &cie z gó ry za zna czam, #e 95
pro cent gmin to na pew no nie 95 pro cent Po -
la ków, ale jed nak i tak du #o. Me dia w cza -
sie tam tych wy bo rów skon cen tro wa !y si"
przede wszyst kim –co do sy$ oczy wi -
ste – na za mie sza niu (czy, jak wo l% nie któ -
rzy, na afe rze) z li cze niem g!o sów, awa ri%
sys te mu in for ma tycz ne go czy te# kon se -
kwen cjach sto so wa nia ta kich, a nie in nych
kart wy bor czych (któ re w rze czy wi sto &ci nie
by !y #ad ny mi kar ta mi, tyl ko ksi% #ecz ka mi)...
Na do da tek ogól no pol skie me dia nie wspó! -
mier nie wiel k% wa g" przy k!a da !y do wy bo -
rów do sej mi ków, któ re trak to wa no ja ko „su -
per son da#” po par cia dla par tii po li tycz nych.
Do te go do sz!y spek ta ku lar ne prze gra ne nie -
któ rych wie lo let nich pre zy den tów du #ych
miast. Kto by mia! g!o w" i ocho t" zaj mo -
wa$ si" szcze gó !a mi or dy na cji w ty si% cach
gmin?

Tym cza sem w!a &nie w 2014 ro ku jed no -
man da to we okr" gi wy bor cze za cz" !y obo -
wi% zy wa$ w wy bo rach do wi!k szo "ci rad

gmin w ca #ej Pol sce! Zresz t% wy bo ry rad -
nych w jed no man da to wych okr" gach od by -
wa !y si" i przed 2014 ro kiem. Wcze &niej -
sza or dy na cja prze wi dy wa !a wy bo ry
wi"k szo &cio we w gmi nach do 20 tys. miesz -
ka( ców. Wi"k szo &cio we by$ mu sia !y, ale
nie ko niecz nie jed no man da to we. To od de -
cy zji sa mo rz% du za le #a !o, czy gmi n" po dzie li
si" na jed no -, czy wie lo man da to we okr" gi
(nie wi"k sze jed nak ni# pi" cio man da to we).
W okr" gach wie lo man da to wych ka# dy wy -
bor ca dys po no wa! ty lo ma g!o sa mi, ile man -
da tów po zo sta wa !o do ob sa dze nia w okr" -
gu, a man da ty otrzy my wa li ci kan dy da ci,
któ rzy po pro stu ze bra li naj wi" cej g!o sów.

W gmi nach po wy #ej 20 tys. miesz ka( -
ców – czy li zwy kle w &red nich i du #ych
mia stach –do 2014 r. wszyst ko by !o po sta -
re mu – or dy na cja pro por cjo nal na, po dob -
na do tej sej mo wej, sto so wa na rów nie#
w wy bo rach do rad po wia tów i sej mi ków
wo je wódz kich. Ko mi te ty wy bor cze wy sta -
wia !y tra dy cyj nie okr" go we li sty kan dy da -
tów, a wy bor cy mo gli od da$ TYL KO

JE DEN G$OS ze wska za niem na kon kret -
ne go kan dy da ta. Po tem prze li cza no g!o sy
na man da ty z wy ko rzy sta niem sys te mu
d’Hond ta (to ab so lut nie czar na ma gia dla
wi"k szo &ci wy bor ców), przy czym obo wi% -
zy wa! pi" cio pro cen to wy usta wo wy próg
wy bor czy.

Od 2014 ro ku wy bo ry pro por cjo nal ne

prze pro wa dza si! wy #%cz nie w mia stach

na pra wach po wia tu. Ja ka to ska la zmian?
Za le #y, jak na to spoj rze$. W wo je wódz twie
&l% skim jest 19 miast na pra wach po wia tu,
a gmin – 168. Z te go punk tu wi dze nia zmia -
na jest ogrom na. Na le #y jed nak tak #e pa mi" -
ta$, #e ta dzie wi"t nast ka to mia sta naj wi"k -
sze, naj licz niej sze. W wo je wódz twie &l% skim
miesz ka ok. 4,5 mln lu dzi, z cze go w tych 19
mia stach na pra wach po wia tu – a# 2,58
mln!!! Mi mo wszyst ko jed nak te po zo sta -
!e 149 gmin to 149 rad. To ar mia gru bo po -
nad 2 ty si" cy rad nych wy bra nych w!a &nie
w JOW -ach. 

W wyborach wi"kszo&ciowych od 2014
roku zlikwidowano tak#e dotychcza-
sow% mo#liwo&$ tworzenia okr"gów
wielomandatowych. Wszystkie miasta
i gminy trzeba dzieli$ na okr"gi
jednomandatowe (przypomnijmy, #e
minimum 15 okr"gów, bo tylu radnych musi
by$ w najmniejszej nawet gminie).

MALI I DUZI

Oto przy k!a dy skut ków: w ma le( kiej
gmi nie Jej ko wi ce (w po wie cie ryb nic kim),
li cz% cej nie co po nad trzy ty si% ce wy bor ców,
w 2010 r. by !o pi"$ okr" gów 3-man da to wych
(tak &red nio po 600 upraw nio nych do g!o -
so wa nia). 'e by zo sta$ rad nym, trze ba by !o
uzy ska$ od 79 do 146 g!o sów. W ubie g!ym
ro ku mie li &my tam ju# 15 okr" gów (mniej
wi" cej po 200 upraw nio nych do g!o so wa nia).

Do wy gra nej wy star cza !o cza sem ok. 50 – 60
g!o sów.

A te raz przy k!ad mia sta do&$ du #e go,
w któ rym na st% pi !a zmia na or dy na cji z pro -
por cjo nal nej na jed no man da to w% – Tar now -
skie Gó ry, mia sto li cz% ce pra wie 50 tys. wy -
bor ców. W 2010 ro ku do wy bo rów
pro por cjo nal nych sta n" !o 8 ko mi te tów wy -
bor czych i 301 kan dy da tów. Naj mniej sza
licz ba g!o sów po trzeb na do wy gra nia wy -
bo rów to by !y wte dy 133 g!o sy. Re kord
to 753 g!o sy. )red nio rad ni, któ rzy wy gry -
wa li wy bo ry, otrzy my wa li mi" dzy 250
a 350 g!o sów.

A rok 2014? Licz ba kan dy da tów zma la !a
z 301 do 86. To jed no z wa# niej szych zja wisk
przy wy bo rach jed no man da to wych – nie wy -
sta wia si" d!u giej li sty kan dy da tów, o któ rych
z gó ry wia do mo, #e man da tów nie zdo b" d%.
'e by zo sta$ rad nym w Tar now skich Gó rach,
w 2014 r. trze ba by !o otrzy ma$ mi ni mum 202
g!o sy, re kor dzi sta zdo by! ich 633. )red nia to
nie co po wy #ej 400 g!o sów. Jak wi da$, rad -
ni wy bra ni w wy bo rach jed no man da to wych
mo g% po chwa li$ si" znacz nie wy# szym po -
par ciem wy bor ców. To efekt te go, #e „nie pra -
co wa !y” na nich g!o sy od da ne na in nych kan -
dy da tów z te go sa me go ko mi te tu
wy bor cze go. Kto& móg! by po wie dzie$, #e
prze czy te mu ów re kor do wy wy nik z 2010
r. – 753 g!o sy. Tym cza sem jest wprost prze -
ciw nie – to efekt do dat ko wy or dy na cji jed -
no man da to wej. Znik n%! me cha nizm „lo ko -
mo ty wy” wy bor czej w po sta ci zna ne go
wszyst kim kan dy da ta na bur mi strza czy
wój ta. Po wszech nie sto so wa ny by! (i na dal
jest sto so wa ny w wy bo rach pro por cjo nal -
nych) za bieg wy sta wia nia kan dy da ta na bur -
mi strza (wój ta) ja ko „je dyn ki” na li &cie je go
ko mi te tu wy bor cze go. Po pu lar no&$ kan dy -
da ta gwa ran to wa !a do dat ko w% por cj" g!o sów.
Po za tym, je &li kan dy dat bur mi strzem nie zo -
sta wa!, na otar cie !ez po zo sta wa! mu man dat
rad ne go. Je &li wy gra!, re zy gno wa! z man da -
tu, a na je go miej sce wcho dzi! au to ma tycz -
nie ko lej ny kan dy dat z je go li sty. Zna ne s%
skraj ne przy pad ki, gdy wy gry wa j% cy wy bo -
ry bur mistrz z gro na rad nych do bie ra! so bie
eki p" naj bli# szych wspó! pra cow ni ków (za -
st"p ców, se kre ta rza gmi ny itd.). W efek -
cie – man dat rad ne go otrzy my wa! kto& z ab -
so lut nie &la do wym po par ciem (by wa !o, #e
kto& ta ki móg! si" „po chwa li$” wr"cz kil ko -
ma g!o sa mi od da ny mi na sie bie). W wy bo -
rach jed no man da to wych ten „chwyt” nie jest
sto so wa ny. Dla cze go? Po nie wa# g!o sy od da -
ne na rad ne go, któ ry rów no cze &nie zo sta je np.
wój tem, nie ma j% #ad ne go wp!y wu na wy nik
wy bo rów in nych kan dy da tów. W przy pad ku
re zy gna cji z man da tu, nikt nie wcho dzi au -
to ma tycz nie do ra dy, lecz prze pro wa dza ne s%
do dat ko we wy bo ry uzu pe! nia j% ce. A nikt
prze cie# nie da gwa ran cji, #e wy gra je kan -
dy dat te go sa me go ko mi te tu… Mo# na si" za -
sta na wia$, czy ta ki me cha nizm ma rów nie#
pew n% s!a b% stro n"? Je &li kan dy dat na bur -
mi strza (wój ta) prze gry wa wy bo ry, wy bra -
ni z je go ko mi te tu rad ni tra c% na tu ral ne go
przy wód c", któ ry po zo sta je po za ra d%.

Czy oba wa o utra t" jed ne go man da tu
w wy ni ku wy bo rów uzu pe! nia j% cych jest tak
sil na, #e z te go po wo du kan dy da ci na bur -
mi strzów (wój tów) re zy gnu j% z ewen tu al -
ne go man da tu rad ne go? Jak wi da$, cz" sto
ten je den man dat jest na wa g" z!o ta. Po za
tym, by$ mo #e sil nym ha mul cem jest tak -
#e oba wa przed opi ni% pu blicz n%, któ ra ra -
czej nie ch"t nie pa trzy na du #e kosz ty or ga -

KRZYSZTOF KOSI%SKI



61

ni za cji do dat ko wych wy bo rów. Na to py -

ta nie mo gli by od po wie dzie! ju" tyl ko sa -

mi za in te re so wa ni (pod wa run kiem, "e
uzy ska li by #my szcze re od po wie dzi)...

BUNT ANTYSYSTEMOWY?

Co jeszcze zmieni$o si% w wynikach

wyborów ubieg$ego roku w porównaniu

z rokiem 2010 na przyk$adzie Tarnowskich

Gór? W obu wyborach swoich kandydatów

wystawi$y zarówno najwi%ksze partie

polityczne, jak i komitety lokalne. Ale

w niedawnych jednomandatowych – partie
nie zdoby!y ani jednego miejsca w radzie.

Mo"e kto# powiedzie!, "e to efekt narastaj&cej

niech%ci do partii politycznych, "e mo"e to by$
pierwszy, niezauwa"ony jeszcze wtedy objaw

owego „buntu przeciw systemowi”, który

z tak& si$& da$ o sobie zna! w niedawnych

wyborach prezydenckich? By! mo"e i to

mia$o swój wp$yw, ale… Wiem, "e
szczegó$owe zestawienia liczbowe nie s& zbyt

atrakcyjne w publicystyce, jednak mo"e
warto spojrze! na to jedno zestawienie?

Komitet Inicjatywa Obywatelska 

– 8.750 g$osów;

Prawo i Sprawiedliwo#! 
– 3.312 g$osów;

Platforma Obywatelska 

– 3.170 g$osów;

Przyjazny Samorz&d – 2.368 g$osów.

Ini cja ty wa Oby wa tel ska to lo kal ne ugru -

po wa nie – ko mi tet wy bor czy zwy ci% skie go

bur mi strza. To je den z symp to mów wy bo rów

jed no man da to wych w gmi nach – wy so kie

zwy ci% stwa ko mi te tów tych, któ rzy wy gra li

rów no cze #nie wy bo ry na bur mi strza czy wój -

ta. Z mo ich ob li cze' (na pod sta wie wy ni ków

Pa' stwo wej Ko mi sji Wy bor czej) wy ni ka, "e
tam, gdzie or dy na cja jed no man da to wa za j% -
$a miej sce pro por cjo nal nej, licz ba miast

i gmin, w któ rych wy bra ni bur mi strzo wie

i wój to wie uzy ska li bez wzgl%d n& wi%k szo#!
w ra dach – zwi%k szy $a si% a" dwu krot nie! To

nie mo "e by! tyl ko wy ni kiem ja kich# prze -

su ni%! sym pa tii wy bor ców. Wska zu je na to

fakt, "e w mia stach na pra wach po wia tu oraz

w gmi nach, w któ rych wy bo ry wi%k szo #cio -

we obo wi& zy wa $y ju" wcze #niej – zmia ny s&
mi ni mal ne.

Pro sz% te" zwró ci! uwa g% na co#, co mo -

"e wie lu za sko czy: ko lej no#! w po wy" szym

ze sta wie niu w po rów na niu z licz b& uzy ska -

nych man da tów w ra dzie. Ini cja ty wa Oby -

wa tel ska uzy ska $a mia" d"& c& wi%k szo#! – 21

man da tów w 23-oso bo wej ra dzie. A po zo -

sta $e dwa man da ty? Przy pa d$y ko mi te to wi…

ostat nie mu! To tak "e efekt jed no man da to -

we go sys te mu wy bor cze go, gdzie na wet wy -

so ki wy nik jed ne go kan dy da ta nie ma "ad -

ne go wp$y wu na suk ces dru gie go z te go

sa mo ugru po wa nia w in nym okr% gu.

Ge ne ral nie ob li cze nia wska zu j&, "e wpro -

wa dze nie JOW -ów wp$y n% $o na spa dek zna -

cze nia par tii po li tycz nych w sa mo rz& dzie.

Oczy wi #cie, nie na le "y za po mi na!, "e cz%#!
tzw. nie za le" nych kan dy da tów to jed nak

w isto cie cz$on ko wie par tii lub z po par cia par -

tii ko rzy sta j& cy. Nie mniej licz by s& na ty le wy -

ra zi ste, "e nie ule ga w&t pli wo #ci, i" w gmi -

nach, w któ rych sys tem pro por cjo nal ny

za st& pi $y JOW -y, wi da! spa dek udzia $u kan -

dy da tów par tyj nych, a jesz cze wy ra( niej szy

jest spa dek udzia $u rad nych re pre zen tu j& cych

par tie (#red nio a" o 15 punk tów pro cen to -

wych). Na to miast w gmi nach, w któ rych sys -

tem wy bor czy po zo sta$ bez zmian – tak "e
w tej mie rze sy tu acja po zo sta $a sta bil na.

WI!CEJ CH!TNYCH

Ko lej na zmia na, któ r& war to za uwa "y!, to
zna cz& cy wzrost licz by ko mi te tów wy bor -

czych w tych gmi nach i mia stach, w któ rych

JOW -y za st& pi $y do tych cza so we wy bo ry pro -

por cjo nal ne. Licz ba par tii po li tycz nych nie

ule g$a zmia nie, za tem ozna cza to znacz ne

uak tyw nie nie or ga ni za cji lo kal nych. Na wet

te sto sun ko wo nie du "e do strze g$y szan s% za -

ist nie nia w sa mo rz& dzie lo kal nym. Przy jed -

no man da to wych wy bo rach mo" na z po wo -

dze niem wy sta wi! swo ich kan dy da tów

tyl ko w cz% #ci, a na wet w jed nym okr% gu.

Wcze #niej nie da wa $o to "ad nych szans

na wpro wa dze nie swo ich rad nych, gdy" g$o -

sy na da ny ko mi tet su mo wa $y si% w ca $ej

gmi nie. Prze ci"t na licz ba ko mi te tów star -
tu j# cych w wy bo rach w gmi nie zwi"k szy -
!a si" z sze $ciu do pra wie dzie si" ciu.

SPRAWIEDLIWIE 
CZY PO RÓWNO?

Po li to lo gia zna jesz cze dwa wska( ni -

ki – mier ni ki okre #la j& ce wy nik wy bo rów.

To wspó$ czyn nik Gal la ghe ra, opi su j& cy

tzw. dys pro por cjo nal no$% wy bo rów. To pa -

ra metr, któ ry okre #la, jak du "e jest po do bie' -
stwo po dzia $u man da tów do licz by uzy ska -

nych g$o sów. Im bar dziej pro cent zdo by tych

man da tów po dob ny jest do pro cen ta g$o sów

zdo by tych przez po szcze gól ne ko mi te ty,

tym mniej dys pro por cjo nal ny jest sys tem.

Od daw na wia do mo, "e sys te my wi%k szo -

#cio we pro wa dz& do wi%k szej dys pro por cjo -

nal no #ci ni" sys te my pro por cjo nal ne. Trze -

ba jed nak pa mi% ta!, "e wy bo ry w pe$ ni

pro por cjo nal ne nie raz po wo du j& roz drob nie -

nie man da tów pro wa dz& ce na wet do pa ra -

li "u w$a dzy. Prze cie" w$a #nie, "e by te go

unik n&!, wpro wa dzo no tzw. pro gi wy bor cze.

W wy bo rach wi%k szo #cio wych pro gi nie s&
po trzeb ne. Wspó$ czyn nik Gal la ghe ra wy li -

cza ny jest do#! skom pli ko wa nym wzo rem:

gdzie x – oznaczaj& odsetki g$osów,

a y – odsetki mandatów uzyskane przez 

i-ty komitet wyborczy.

Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, w tych

gmi nach, gdzie JOW -y za st& pi $y wy bo ry

pro por cjo nal ne, wska( nik ten zwi%k szy$ si%
pra wie sze #cio krot nie! Wspó$ czyn nik Gal -

la ghe ra to war to#! do#! abs trak cyj na, stwo -

rzo na przez na ukow ców. Bli" sze na szej in -

tu icji mo g& by! od set ki „g$o sów

zmar no wa nych”, czy li od da nych na te ko -

mi te ty wy bor cze, któ re nie otrzy ma $y ani

jed ne go man da tu w ra dzie. Ten wska( nik

w oma wia nych mia stach i gmi nach te"
wy ra( nie si% zwi%k szy$. W wy bo rach pro -

por cjo nal nych ok. 6% g$o sów „mar no wa -

$o si%”, w sys te mie JOW – ju" 14%.

Przy po mnij my jed nak, "e trwa i za wsze

trwa! b% dzie dys ku sja, czy to wa da czy za -

le ta? Jed ni po wie dz&, "e przez ta ki sys tem

znacz na cz%#! wy bor ców zo sta je po zba wio -

na swo ich re pre zen tan tów we w$a dzy. In -

ni – "e dzi% ki te mu sku tecz niej szy jest sys -

tem od sie wa nia „plank to nu po li tycz ne go”

i dzi% ki te mu – w$a dza dzia $a spraw niej. Ja

przy ta czam tyl ko fak ty i licz by. Ka" dy

z Czy tel ni ków za pew ne sam do ko na ich su -

biek tyw nej in ter pre ta cji i oce ny.

Gwo li rze tel no #ci na uko wej i dzien ni kar -

skiej war to chy ba jesz cze raz przy po mnie!,
"e oma wia ne wska( ni ki i pro por cje w tych

mia stach i gmi nach, w któ rych sys tem wy -

bor czy nie zmie ni$ si% – s& bar dzo po dob ne

w 2010 i 2014 r. Mo" na za tem z du "& do z&
pew no #ci stwier dzi!, "e zmia ny mi% dzy

jed ny mi a dru gi mi wy bo ra mi nie wy ni ka j&
ze zmian sym pa tii po li tycz nych, ale w$a #nie

z przy j% te go sys te mu wy bor cze go.

LICZBY TO NIE WSZYSTKO

Po wy" sze roz wa "a nia opie ra j& si% w zna -

ko mi tej wi%k szo #ci na tzw. twar dych fak tach

i licz bach. Oce na pra cy sa mo rz& dów wy bra -

nych wg no wych za sad, to ju" kwe stia su -

biek tyw nych ocen. Nie czu j% si% do te go

upraw nio ny, zw$asz cza w nie ca $y rok po wy -

bo rach. Za miast te go za tem po zwo l% so bie

tyl ko na krót kie cy ta ty z sej mo wych de bat

na te mat no wej wy bor czej or dy na cji.

Po se$ Wal dy Dzi kow ski (PO): – Po wy -

bo rach w okr! gach jed no man da to wych

wzra sta ja ko"# wszel kie go ro dza ju cia$,
któ re s% wy bie ra ne. 

Po se$ An drzej Mi ko $aj De ra (PiS): – To

jest roz sa dze nie sa mo rz% dów od "rod ka. B! -
dzie to ru ina pew nej za sa dy in te gral no "ci

w dzia $a niach sa mo rz% du te ry to rial ne go.

Bur mi strzo wie czy pre zy den ci, wy bra ni

rów nie& z list Plat for my Oby wa tel skiej, s%
prze ra &e ni tym po my s$em. To jest po pro stu

dy wer sja, je "li cho dzi o sa mo rz%d.

I jeszcze raz Pose$ Waldy Dzikowski PO:-

Nie ustaniemy oczywi"cie, jako klub

Platformy Obywatelskiej, w staraniach,

aby ordynacj! w jednomandatowych

okr!gach wyborczych wprowadzi# tak&e
do Sejmu i by# mo&e do nast!pnych

poziomów samorz%du terytorialnego.

Prosz% zauwa"y!, "e tylko przy

„nast%pnych poziomach samorz&du pojawi$o
si% owo „by! mo"e”...

NIESPE"NIONE NADZIEJE

Na ko niec na pew no war to jesz cze przy -

po mnie! co# bar dzo wa" ne go. W cza sie sej -

mo wej dys ku sji nad usta w& wpro wa dza j& c&
JOW -y w mia stach i gmi nach, po se$ Wal dy

Dzi kow ski z PO mó wi$: – Okr! gi jed no man -

da to we spo wo du j% po lep sze nie fre kwen cji, ta -

kie s% do "wiad cze nia w pra wie pi!# dzie si! -
ciu, sze"# dzie si! ciu kra jach, gdzie obo wi% zu j%
jed no man da to we okr! gi wy bor cze.

Nie da si% ukry!, "e wpro wa dze nie JOW -

-ów nie wp$y n% $o w "a den zna cz& cy spo sób

na po ziom fre kwen cji wy bor czej. Przy -

czyn ni skiej fre kwen cji na le "y za tem wci&"
po szu ki wa! gdzie in dziej. Tyl ko cie ka we, czy

po li ty cy te" ju" to so bie u#wia do mi li…

!

Opi nie wy ra !o ne w ni niej szym ar ty ku -

le s" wy ra zem po gl" dów au to ra i nie za wsze

s" to! sa me ze sta no wi skiem sa mo rz" dów

lo kal nych i or ga ni za cji sa mo rz" do wych

w wo je wódz twie #l" skim.
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Gmi na Ru dzi niec ze swo j! po wierzch ni! stu sze"# dzie si$ ciu ki lo me trów kwa -

dra to wych jest naj wi$k sz! w po wie cie gli wic kim, ale i jed n! z naj s%a biej za lud -

nio nych. Nie dzi wi to. Go %ym okiem wi da#, &e to gmi na zie lo na. Rol ni cza i le "na.

Ze wzgl$ du jed nak na swo je po %o &e nie w bli sko "ci dwu prze my s%o wych aglo -

me ra cji wo je wódz twa "l! skie go i opol skie go jest gmi n! z wi$k szy mi szan sa mi

na roz wój ni& in ne. Ma swo je atu ty. Do nich trze ba za li czy# stra te gicz ne szla ki

ko mu ni ka cyj ne, bie gn! ce przez jej te re ny. Ta kie jak li nia ko le jo wa Opo le -Ka to -

wi ce, au to stra da A4 ra zem z w$ z%a mi dróg kra jo wych nr 88 i nr 40 oraz przy wra -

ca nym do daw nej "wiet no "ci szla kiem wod nym Ka na %u Gli wic kie go. 

Zmo der ni zo wa na ju& "lu za te go ka na %u w Ru dzi' cu, z ol brzy mi mi wro ta mi jej

ko mo ry, wy da je si$ na tu ral nym sym bo lem otwar to "ci ca %ej gmi ny i jej szan sy

na roz wój zrów no wa &o ny. Ru dzi niec ko rzy sta z niej sku tecz niej ni& in ne gmi ny.

Z opty mal nym wy ko rzy sta niem wspar cia unij ne go i po mo cy fi nan so wej Wo je -

wódz kie go Fun du szu Ochro ny (ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

R
u dzi niec to wspól na na zwa za rów no dla

gmi ny; jed nej z sze !ciu po t"# nych

!luz Ka na $u Gli wic kie go jak i nad le !nic twa,

pod le g$e go Re gio nal nej Dy rek cji La sów

Pa% stwo wych w Ka to wi cach. &' czy je

jed nak co! wi" cej. In we sty cje za do brze spo -

#yt ko wa ne unij ne i eko lo gicz ne pie ni' dze,

któ re przez la ta s$u #y( b" d' lu dziom, !ro -

do wi sku, go spo dar ce. 

Dla Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny

)ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach (ja ko je dy ny w kra ju po zo sta$ jed -

nost k' wdra #a j' c' unij ny Pro gram Ope ra -

cyj ny „In fra struk tu ra i )ro do wi sko”

na la ta 2014-2020” w swo im re gio nie) by$
to po wód, by za pro si( dzien ni ka rzy na wy -

jazd stu dyj ny do tych w$a !nie ru dzi niec kich

miejsc. Do gmi ny gdzie wi da( owo ce m' -

dre go go spo da ro wa nia. Gdzie po zy ski wa -

nie fun du szy unij nych, eko lo gicz nych

z WFO) i GW w Ka to wi cach, po ma ga roz -

wi' zy wa( i pro ble my bie #' ce, i za po bie ga(
no wym w przy sz$o !ci, nie tyl ko w sa mym

po wie cie ru dzi niec kim. Do ty cz' one m. in

ko mu ni ka cji, ochro ny !ro do wi ska czy ada -

pta cji do na si la j' cych si" skut ków zmian kli -

ma tu.

Ka na% dla trans por tu

J
esz cze w la tach sie dem dzie si' tych ubie -

g$e go wie ku, Ka na $em Gli wic kim, któ -

ry $' czy to mia sto z Od r' w K" dzie rzy nie -

-Ko* lu, sp$a wio no !l' ski w" giel i stal

do Szcze ci na i da lej. Trans port wod ny za -

wsze by$ ta% szy od l' do we go. Nie ste ty, na -

wet wów czas nie by $o pie ni" dzy, na re mon -

ty, utrzy my wa nie urz' dze% ka na $u w do -

brym sta nie tech nicz nym. Nie po do $a$
te mu za da niu stwo rzo ny spe cjal nie w tym

ce lu Pro gram dla Od ry 2006. Do pie ro

zg$o sze nie mo der ni za cji Ka na $u Gli wic kie -

go do sfi nan so wa nia z unij ne go Fun du szu

Spój no !ci, za cz" $o przy no si( re zul ta ty. Pro -

jekt mo der ni za cji ka na $u po dzie lo no na trzy

eta py. W pierw szym eta pie prze wi dzia no

mo der ni za cj" czte rech !luz od rza% skich

na od cin ku b" d' cym w za rz' dzie RZGW

Gli wi ce – w ce lu przy sto so wa nia ich

do III kla sy dro gi wod nej. Wska za no

na K$od ni c", Ru dzi niec, Dzier# no i &a b" -
dy. To przed si" wzi" cie sfi nan so wa no w ra -

mach dzia $a nia pn. „Po pra wa sta nu !ród l' -
do wych dróg wod nych” z Pro gra mu

Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i !ro do wi -

sko 2007-2013”. 

No we ob li cze !lu zy ka na $u w Ru dzi% cu,

prze bu do wa nej i wy re mon to wa nej z za cho -

wa niem (z na ka zu kon ser wa tor skie go) jej

pier wot nych me cha ni zmów na p" do wych,

za chwy ca dzi! spraw no !ci' i no wo cze sno -

!ci'. Ten obiekt, po dob nie jak i po zo sta $e
zmo der ni zo wa ne w I eta pie pro jek tu, z elek -

tro nicz n' ste row ni', z no w' kon struk cj' ko -

mo ry; po mo sta mi oraz po t"# ny mi, szczel -

ny mi wro ta mi, za my ka ny mi na czas

!lu zo wa nia jest na dzie j', #e Ka na $o wi Gli -

wic kie mu mo# na przy wró ci( funk cj" sp$aw -

nej au to stra dy wod nej. Z ko rzy !ci' dla !ro -

do wi ska na tu ral ne go, #e glu gi tu ry stycz nej

i go spo dar ki. 

Spry wa ty zo wa ne i sprze da ne bar ki

do prze wo zu to wa rów, któ re od p$y n" $y
do Nie miec, z pew no !ci' po wró c', gdy za -

ko% czy si" no wo cze sna mo der ni za cja szla -

ku #e glu go we go i je go urz' dze% na ca $ej d$u -

go !ci te go ka na $u. Wy pi sa ne wiel kim dru kiem

w obiek tach wy re mon to wa nych !luz ha s$o
„Wpu !ci my trans port w ka na$” nie po zwo li

o ta kiej mo# li wo !ci za po mnie(. I za prze pa -

!ci( szan sy, ja k' da je no wa per spek ty wa fi -

nan so wa Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra -

struk tu ra i )ro do wi sko” na la ta 2014 -2020

i go to we pro jek ty na do ko% cze nie in we sty -

cji, któ rej nie da si" prze ce ni(! 

Ru dzi niec in we stu je

P
o dob nie jak in we sty cji w gmi nie Ru dzi -

niec. Jej wójt Ka zi mierz Ob rzut jest

dum ny z te go, jak bar dzo zmie nia j' swo je

ob li cza gmin ne miej sco wo !ci. Jest ich a# sie -

dem na !cie, roz rzu co nych na wiel kim ob sza -

rze. Trud nym do ty po we go in we sto wa nia.

Gmi na zna la z$a jed nak roz wi' za nie ko rzy -

sta j'c ze swo ich ogrom nych wa lo rów.

Szcze gól ne go po $o #e nia, za byt ków, bo ga -

tej przy ro dy, któ r' trze ba chro ni( dla do bra

wspól ne go i lep szej ja ko !ci #y cia, du #ych

mo# li wo !ci tu ry stycz nych, re kre acyj nych. 

Jej wy bo rem sta$ si" roz wój zrów no wa -

#o ny. I w !lad za nim, wzor co wa wspó$ pra -Wro ta Kana!u Gliwickiego otwar te dla in we sty cji w gminie Rudziniec
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Taka gmina...
JO LAN TA MA TIA KOW SKA
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ca z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny

!ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach. Zwra ca" na ni# uwa g$ pod czas

dzien ni kar skie go re ko ne san su w Ru dzi% cu

pre zes za rz# du tej in sty tu cji An drzej Pi lot,

przy po mi na j#c, &e wi$k szo'( in we sty cji

w tej gmi nie jest opar ta o fun du szo we

wspar cie. A efek ty s# zna ko mi te. 

Trud no wszyst kie wy li czy(. S"u &# lu -

dziom, 'ro do wi sku, po pra wie kli ma tu. Tu

do strze ga si$ zwi#z ki po mi$ dzy eko lo -

gicz ny mi za da nia mi lo kal ny mi a skut ka mi

je go zmian. Dla te go ter mo izo la cja bu dyn -

ków u&y tecz no 'ci pu blicz nej s# w tej gmi -

nie za da niem prio ry te to wym. Tak jak pro -

gram ogra ni cza nia ni skiej emi sji, zwi# za ny

z mon ta &em urz# dze% so lar nych i wy mia -

n# do mo wych )ró de" cie p"a na bar dziej eko -

lo gicz ne czy kon se kwent ne od 2009 ro ku

usu wa nie azbe stu z bu dyn ków. 

Naj wi$k szym pro ble mem w tej gmi nie

oka za "o si$ jej kom plek so we ska na li zo wa -

nie. Ze wzgl$ du na wiel ki ob szar, ma "e za -

lud nie nie i wiel kie od le g"o 'ci po mi$ dzy bu -

dyn ka mi re ali za cja pro jek tu by "a by za bój czo

dro ga. Gmi na ka na li zu je wi$c po szcze gól -

ne so "ec twa stop nio wo, w mia r$ po sia da -

nych 'rod ków. Obec nie ka na li za cja gmin -

na obej mu je cz$'( Boj szów, Po ni szo wic

i S"up ska. W tym ro ku roz po cz$ to ka na li -

zo wa nie miej sco wo 'ci Ru dzi niec. Ze wzgl$ -
du na wy so kie kosz ty kanalizacja po wsta -

nie w trzech eta pach. Ale ju& po pierw szym

eta pie miesz ka% cy za miesz ku j# cy w do mach

po mi$ dzy Ka na "em Gli wic kim a li ni# ko -

le jo w#, b$ d# mo gli pod "# czy( je do tej ka -

na li za cji. !cie ki z niej po p"y n# do lo kal nej

oczysz czal ni 'cie ków w s# sied niej gmi nie

Ujazd. Na ten cel gmi na prze zna cza pie ni# -
dze z umo rzo nych przez ka to wic ki WFO!
i GW po &y czek. 

W po rz#d ko wa niu gmin nej go spo dar ki

wod no -'cie ko wej szcze gól n# ro l$ od gry wa

nie mal po wszech na bu do wa przy do mo wych

oczysz czal ni 'cie ków. W ra mach te go

przed si$ wzi$ cia w gmi nie Ru dzi niec w la -

tach 2011-2014 wy bu do wa no 271 ta kich

obiek tów. Wsz$ dzie tam, gdzie wa run ki te -

re no we lub wy so kie kosz ty unie mo& li wia -

"y bu do w$ ka na li za cji zbior czej. 

Ten pro jekt jest i b$ dzie na dal re ali zo wa -

ny. Dzi$ ki ko lej ne mu wspar ciu ka to wic kie -

go Fun du szu gmi na do fi nan su je koszt za -

ku pu i mon ta& czter dzie stu ko lej nych

przy do mo wych oczysz czal ni. I my 'li o dal -

szych.

Gmi na Ru dzi niec jest otwar ta na in we -

sty cje. Ma "e i du &e. I li czy po ci chu, &e no -

wi in we sto rzy, dla któ rych nie star czy

miej sca cho( by w gli wic kiej stre fie eko no -

micz nej, znaj d# w"a 'nie tu taj zna ko mi te wa -

run ki do pro wa dze nia swo ich in te re sów.

Za trzy ma! wo d"

B
ez u stan ne go in we sto wa nia wy ma ga j#
tak &e la sy. Te z Nad le 'nic twa Ru dzi niec

s# moc no os"a bio ne, "a two pal ne. To nie przy -

pa dek. Wci 'ni$ te po mi$ dzy prze mys" che -

micz ny opol skie go K$ dzie rzy na Ko) la
iAglo me ra cj$ !l# sk#, roz lo ko wa ne na ob -

sza rze pi$ ciu po wia tów i dzie si$ ciu gmin,

ci# gle wal cz# o trwa nie. Z na po rem cy wi -

li za cji, za nie czysz czo nym po wie trzem,

wszel ki mi pla ga mi ata ku j# cy mi os"a bio ne

la sy co raz gwa" tow niej, w wa run kach ocie -

pla j# ce go si$ kli ma tu. 

La sy ru dzi niec kie le d wie usz"y z &y ciem

w 1992 ro ku pod czas naj wi$k sze go po &a -

ru w Ru dach Ra ci bor skich, któ ry do tar"
do po "u dnio wej cz$ 'ci te go nad le 'nic twa,

po ch"a nia j#c po nad 2154 hek ta rów drze wo -

sta nów. Kil ka lat pó) niej ten sam las zo sta"
pod to pio ny i zgi n#" na 370 hek ta rach.

W 2008 ro ku na po nad 200 hek ta rach pad"
pod nisz czy ciel sk# si "# tor na da. Dwa la ta

pó) niej na sku tek 'nie& no-lo do wej oki 'ci

i sza dzi drze wa le 'ne "a ma "y si$ jak za pa" -
ki. Te go la ta nie oszcz$ dzi "a go te& kl$ ska

su szy. Ani po &ar, któ ry na szcz$ 'cie uda "o
si$ szyb ko uga si(, dzi$ ki zre ali zo wa nym

w tym nad le 'nic twie in we sty cjom, zwi# za -

nym z re ten cjo no wa niem wo dy.

W la sach ru dzi niec kich, pod le g"ych ob -

sza ro wo RDLP w Ka to wi cach, z po wo dze -

niem zre ali zo wa no nie tyl ko wie lo let ni pro -

gram mo der ni za cji Od rza% skie go Sys te mu

Wod ne go „Pro gram dla Od ry 2006”. Je go

ce lem w la sach by "o pod nie sie nie bez pie -

cze% stwa prze ciw po wo dzio we go z za -

cho wa niem zrów no wa &o ne go roz wo ju

te re nu ca "e go do rze cza oraz po sza no wa -

niem bo ga tych na tym ob sza rze za so bów

przy ro dy. 

W ostat nich la tach w po r$ uko% czo no

w nich rów nie& przed si$ wzi$ cia, zwi# za ne

z ma "# re ten cj# ni zin n#. Dzi$ ki pro jek tom fi -

nan so wa nym z fun du szy unij nych, w ra mach

Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra

i!ro do wi sko”, w la sach ru dzi niec kich zmo -

der ni zo wa ny zo sta" staw Po r$ ba w le 'nic twie

!wi bie. Od two rzo no te& dwa ci# gi zbior ni -

ków pa cior ko wych, z dzie wi$t na sto ma sta -

wa mi, w le 'nic twie Pro bosz czo wi ce.

Te na tu ral ne urz# dze nia wod ne, przy dat -

ne za rów no pod czas po wo dzi jak i su szy, nie

tyl ko wzmac nia j# eko sys tem le 'ny, po przez

za po bie ga nie su szy gle bo wej. Spo wal nia -

j# sp"yw wód pod czas na wal nych desz czów,

a wi$c i chro ni# drze wo sta ny przed znisz -

cze niem. Za pew nia j# wo d$ le 'nym zwie -

rz$ tom, pta kom i owa dom. S"u &# wzbo ga -

ca niu bio ró& no rod no 'ci. Two rz# te& do bry

mi kro kli mat dla oto cze nia po za la sem, na -

wet w re gio nal nej ska li.

!

Zbior ni ki pa cior ko we w le !nic twie Pro bosz czo wi ce

Ka na "em Gli wic kim przez Ru dzi niec
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I Prze #om stu le ci by# okre sem spek ta ku -

lar ne go roz kwi tu kon tak tów Ro ma na Ber -
ge ra z Pol sk$. Je go dzie #a go %ci #y wów czas
kil ka krot nie na „War szaw skiej Je sie ni”
(w 1996, 1998 i 2002 ro ku), roz brzmie wa -
#y po nad to na czo #o wych pol skich es tra dach
kon cer to wych, m.in. w NO SPR. Za s#u &o -
ny re ne sans prze &y #a tak &e mu zy ka Ber ge -
ra po ro ku 1989 na S#o wa cji. Otrzy ma#
wów czas kil ka pre sti &o wych na gród, a je -
go utwo ry we sz#y z po wro tem do pro gra -
mów kon cer to wych i ra dio wych oraz zo -
sta #y wy da ne na p#y tach. Wy da no
te& – po s#o wac ku i po pol sku – naj wa& niej -
sze tek sty o mu zy ce, w któ rych Ro man
Ber ger za pre zen to wa# si' ja ko twór ca mu -
zy ki „praw dzi wej”, od ci na j$ cej si' od b' -
d$ cej w sta nie kry zy su, sztu ki po zba wio -
nej pier wiast ka du cho wo %ci. Kom po zy tor
sta wia py ta nie: „Jak kom po no wa(, to zna -
czy: jak &y(”, wy zna cza j$c wy so k$ po -
przecz k' twór com, któ rzy chc$ wznie%( si'
na po ziom au ten ty zmu.

Ju bi le usz mniej pa mi! ta ny

Sko ro mo wa o uro dzo nych w sierp niu,
wspo mnij my jesz cze krót ko o po sta ci,

któ r$ si' ze )l$ skiem ko ja rzy ra czej rzad -
ko: to Edu ard Birn baum, uro dzo ny w Kra -
ko wie w ro ku 1855, zmar #y 8 sierp nia 1920
ro ku w Kró lew cu – je den z le gen dar nych
cha sa nów (&y dow skich kan to rów), któ rzy
wspó# two rzy li no wo cze sn$ &y dow ska mu -
zy k' re li gij n$ w opar ciu o wp#y wy id$ ce
z mu zy ki lu do wej )rod ko wej Eu ro py,
w tym z prze sy co nej du chem cha sy dy zmu
Ga li cji. Edu ard Birn baum, ucze* s#yn ne -
go wie de* skie go Obe rcan to ra Sa lo mo na
Sul ze ra (o któ re go utwo rach wy ra &a# si' 
z en tu zja zmem sam Edu ard Han slick 
– naj mo& niej szy kry tyk mu zycz ny XIX -
-wiecz ne go Wied nia), jest zwy kle ko ja rzo -
ny z Kró lew cem, gdzie pra co wa# naj d#u -
&ej. Przed tem jed nak, jak to zwy kle by wa #o
u &y dow skich kan to rów, pra co wa# w kil -
ku in nych mia stach nie miec kich. Od 1872
ro ku prze by wa# w Mag de bur gu, a od
1874 – w By to miu. Po byt w na szym %l$ -
skim mie %cie by# dla nie go (i dla nas) o ty -
le wa& ny, &e tu w#a %nie za ini cjo wa# swo je
po mni ko we dzie #o – ko lek cj' r' ko pi sów
i dru ków za wie ra j$ cych za pi sy mu zy ki &y -
dow skiej, tu dzie& +ró de# li te rac kich do ty -
cz$ cych mu zy ki &y dow skiej. Ko lek cja ta
zo sta #a m.in. za pre zen to wa na na s#yn nej
Wy sta wie Te atral no -Mu zycz nej w Wied -
niu (1892), zor ga ni zo wa nej przez dwór
habs bur ski w ce lu za pre zen to wa nia do rob -
ku kul tu ral ne go ca #ej Eu ro py, a w szcze gól -
no %ci Eu ro py )rod ko wej (my po ka zy wa -
li %my na tej wy sta wie – przy po mo cy
ze spo #u ope ry lwow skiej – dwie czo #o we
ope ry Mo niusz ki oraz Kra ko wia ków i Gó -
ra li Kur pi* skie go, ale kry ty cy wie de* scy
z#a ja li nas, &e nie szcze gól ny by# to wy -
bór…). Zbiór Birn bau ma oca la# – obec nie
prze cho wy wa ny jest w jed nej z ame ry ka* -
skich bi blio tek. Zo sta# te& udo st'p nio ny
w In ter ne cie – bez cen na pa mi$t ka cza sów
i lu dzi, któ rych ju& nie ma…

MAG DA LE NA DZIA DEK

tach 70. by wa# kil ka krot nie w Ka to wi cach
i Wi %le, utrzy mu j$c bli skie przy ja ciel skie
sto sun ki z ro dzi n$ Bo &e ny i Ry szar da Ga -
bry siów. W 1986 ro ku or kie stra Fil har mo -
nii )l$ skiej wy ko na #a je go Trans for ma cje
na or kie str', a dwa la ta pó+ niej Ada gio dla
Ja na Bran ne go na skrzyp ce i for te pian
(kom po zy cja uko* czo na w 1987 ro ku) zo -
sta #o wy ko na ne na „War szaw skiej Je sie -
ni”. Od te go mo men tu roz po czy na si'
spek ta ku lar ne co me back Ber ge ra w Pol -
sce. W 1988 ro ku otrzy ma# on za pro sze -
nie na zor ga ni zo wa n$ w War sza wie przez
Kry sty n' Tar naw sk$ -Ka czo row sk$ kon -
fe ren cj' „Mu zy ka +le obec na”, na któ rej
za pre zen to wa no dzie #a pol skich twór -
ców emi gra cyj nych. Ko lej ny utwór Ber -
ge ra: Epi ta fium dla Mi ko !a ja Ko per ni ka
(Epi taph pre Mi ku la"a Ko per ni ka) na ta -
%m' (z lat 1972–1973) za brzmia# te&
na „War szaw skiej Je sie ni”. U schy# ku
Cze cho s#o wa cji Ro man Ber ger za an ga &o -
wa# si' w za ini cjo wa ne przez Il j' Ze ljen -
k' pra ce nad mi' dzy na ro do wym fe sti wa -
lem mu zy ki wspó# cze snej w Bra ty s#a wie
„Me los -Étos” („Me los -Ethos”). Pierw szy
z tych fe sti wa li, b' d$ cych pod wzgl' dem
ide owym po k#o siem ak sa mit nej re wo lu -
cji, od by# si' w 1991 ro ku i no si# na zw'
„Mu zy ka a to ta li ta ryzm” („Hud ba a to ta -
li ta”). Przy ci$ gn$# du &$ gru p' uczest ni ków
z Pol ski, któ rzy kon ty nu owa li kon tak ty
z Bra ty s#a w$ i Ber ge rem rów nie& w na -
st'p nych la tach. W gro nie tym by# kra -
kow ski mu zy ko log Je rzy Stan kie wicz
(szef Kra kow skie go Od dzia #u Zwi$z ku
Kom po zy to rów Pol skich), któ re go am bi -
cj$ sta #o si' przy wró ce nie pol skie mu
%ro do wi sku mu zycz ne mu i pol skiej pu -
blicz no %ci je go mu zy ki w ta ki spo sób,
na ja ki w pe# ni za s#u gi wa #a.

W 1995 ro ku w ra mach or ga ni zo wa -
nych przez Stan kie wi cza Mi' dzy na ro do -
wych Dni Mu zy ki Kom po zy to rów Kra -
kow skich od by# si' ca #y kon cert dzie#
Ber ge ra. Od t$d dzie #a kom po zy to ra re gu -
lar nie roz brzmie wa #y w Kra ko wie,
a w 1997 ro ku kom po zy tor otrzy ma#, z ini -
cja ty wy Je rze go Stan kie wi cza, ho no ro we
cz#on ko stwo Kra kow skie go Od dzia #u
Zwi$z ku Kom po zy to rów Pol skich.

Ju bi le usz Ro ma na Ber ge ra

9sierp nia bie &$ ce go ro ku 85. uro dzi ny
ob cho dzi# Ro man Ber ger, je den z naj -

wy bit niej szych pol skich kom po zy to -
rów – cho cia& ja ko pol ski ko ja rzo ny
ofi cjal nie do pie ro od ko* ca lat 80. ze sz#e -
go stu le cia. Ro man Ber ger uro dzi# si'
w cze skim Cie szy nie ja ko syn za s#u &o -
ne go pa sto ra ewan ge lic kie go i dzia #a cza
spo #ecz ne go Jó ze fa Ber ge ra. Po ma tu rze
uzy ska nej w pol skim gim na zjum w Cze -
skim Cie szy nie roz po cz$# stu dia w za kre -
sie for te pia nu i teo rii mu zy ki w PWSM
w Ka to wi cach. Prze rwa# je w ro ku 1952,
kie dy ro dzi na Ber ge rów prze nio s#a si'
do Bra ty s#a wy. W sto li cy S#o wa cji miesz -
ka Ro man Ber ger do dzi%. Na je go bio -
gra fii od ci sn' #y %lad prze mia ny po li -
tycz ne, ja kie za sz#y w tym kra ju
w II po #o wie XX wie ku. A wiec naj pierw
okres pro spe ri ty: Ro man Ber ger ko* czy
stu dia pia ni stycz ne w Vy so kej ,ko le
Mu zic kich Ume ni (1956) i po dej mu je
w tej sa mej szko le stu dia kom po zy tor skie
(u Dez i de ra Kar do-a). W ro ku 1965
uzy sku je dy plom z wy ró& nie niem.
W mi' dzy cza sie znaj du je pra c' ja ko na -
uczy ciel for te pia nu w bra ty s#aw skiej
szko le mu zycz nej, a po dy plo mie kom -
po zy tor skim na wi$ zu je kon takt ze Stu -
dium D+wi' ko wym Te le wi zji Cze cho s#o -
wac kiej oraz Wy dzia #em Teo rii Vy so kej
,ko ly Mu zic kich Ume ni. Wst' pu je te&
do Zwi$z ku Kom po zy to rów S#o wac -
kich. La ta 60. to okres zna cz$ cych suk -
ce sów kom po zy tor skich. Ar ty sta uzy sku -
je Na gro d' Kry ty ki Cze cho s#o wac kiej
(1966) oraz Na gro d' S#o wac kie go Fun -
du szu Mu zycz ne go im. J.L. Bel li (1967).
W ro ku 1968 wraz z gro nem ko le gów ze
Zwi$z ku Kom po zy to rów pró bu je zor ga -
ni zo wa( w Bra ty s#a wie fe sti wal mu zy ki
wspó# cze snej, na wzór „War szaw skiej Je -
sie ni”. Nie ste ty, in wa zja w Cze cho s#o wa -
cji w sierp niu 1968 ro ku unie mo& li wia
kon ty nu owa nie tych sta ra*. Wkrót ce
nie do sz#ych or ga ni za to rów fe sti wa -
lu – zde kla ro wa nych zwo len ni ków 
mu zycz nej awan gar dy – do si' ga fa la
re pre sji. Zo sta j$ usu ni' ci ze Zwi$z ku
Kom po zy to rów; kil ku wy je& d&a za gra -
ni c', po zo sta li – w tym Ro man Ber ger 
– zo sta j$. Na dal sz$ pra c' w uczel ni 
i stu dium te le wi zyj nym ar ty sta nie ma co
li czy( – do ro ku 1977 po zo sta je bez ro bot -
ny. Po %wi' ca si' kom po zy cji i pu bli cy -
sty ce – ofi cjal nej i tej prze zna czo nej
do szu fla dy, któ ra jest do ku men ta cj$
bun tu wo bec ko mu ni zmu, ale i za chod -
nie go ko mer cja li zmu. Ta dru ga znaj dzie
si' pó+ niej w opu bli ko wa nej w Bra ty s#a -
wie w 1997 ro ku ksi$& ce pt. Mu zy ka
i praw da (Hud ba a pra vda). 

Do &y cia za wo do we go po wra ca w 1977
ro ku, kie dy po now nie wst' pu je do Zwi$z -
ku Kom po zy to rów S#o wac kich i uzy sku -
je nie pe# ny etat w In sty tu cie Sztu ki S#o -
wac kiej Aka de mii Na uk. Po pra wa
wa run ków &y cio wych skut ku je in ten sy -
fi ka cj$ twór czo %ci. Na st' pu je te& sze reg
wy ko na* je go utwo rów w Pol sce, z któ -
r$ ni gdy nie stra ci# kon tak tu. Ju& w la -
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„Do mu dzien nym, do mu

noc nym” Ol gi To kar czuk

znaj du j! ta ki oto frag ment:

„Ca "y wie czór pi li #my cze -

skie wi no ze s"o necz kiem i mó wi li #my

o na zwach. Kim by" ten fa cet, któ ry no -

ca mi za mie nia" nie miec kie imio na

prze strze ni na pol skie? Cza sa mi mia"
prze b"y ski po etyc kie go ge niu szu, cza -

sem strasz ne go s"o wo twór cze go ka ca.

Na zy wa" od po cz$t ku, stwa rza" ten

gó rzy sty, nie rów ny #wiat. Z Vo gels ber -

gu zro bi" ja k$# Nie ro d!, Got schen -

berg prze chrzci" pa trio tycz nie na Pol -

sk$ Gó r!, z me lan cho lii Fluch tu zo sta "a
mu ba nal na Rz! dzi na, ale za to Mag -

dal -Fel sen za mie ni" na Bóg da". Dla cze -

go Kirch berg sta" si! Ce re kwi c$, a Ec -

kers dorf Bo% ko wem, te go si! ni gdy nie

do my #li my”.

W ar ty stycz nej for mie pi sar ka od s"a -

nia w tym frag men cie dy le ma ty, ja kie

sta n! "y przed pol ski mi gre mia mi ad mi -

ni stra cyj no -na uko wy mi de cy du j$ cy -

mi o osta tecz nym kszta" cie na zew ni -

czym ob sza rów, któ re zna la z"y si!
gra ni cach pa& stwa pol skie go po II woj -

nie #wia to wej – z Dol nym 'l$ skiem

na cze le, gdzie to czy si! fa bu "a „Do mu

dzien ne go, do mu noc ne go”. Nie by "o
%ad nych k"o po tów z na zwa mi wiel kich

i zna nych miej sco wo #ci, dys po nu j$ cych

do brze udo ku men to wa ny mi hi sto rycz -

ny mi za pi sa mi, ta ki mi jak Wro c!aw, Le -
gni ca, "wid ni ca, Lu ba# czy G!o gów.
Ale co by "o ro bi(, gdy ta kiej do ku men -

ta cji bra ko wa "o, gdy po #wiad czo na

by "a tyl ko nie miec ka for ma?

U#wia do mi "em so bie nie po raz

pierw szy te pro ble my, kie dy przed pa -

ro ma mie si$ ca mi od by wa "em w jed -

nym dniu spo tka nia w uro kli wych

dol no #l$ skich mia stecz kach – w Gry -

fo wie i w Mir sku (do te go dru gie go je -

cha "em ze szcze gól nym sen ty men -

tem, bo do brze pa mi! tam za ci! te bo je

o mi strzo stwo Pol ski szkol nych klu bów

spor to wych, ja kie po cho dz$ ca z te go%
Mir ska szkol na dru %y na dziew cz$t
w pi" ce r!cz nej pod wo dz$ prof. Wój -

ci ka wio d"a z mo imi star szy mi ko le %an -

ka mi z tar no gór skie go Li ceum Pe da -

go gicz ne go – pod opiecz ny mi prof.

Ba bi rec kie go).

Oto pierw szy z nich – le %$ cy nad rze -

k$ Kwi s$ na skrzy %o wa niu dróg z )u -

%yc na 'l$sk, przed lo ka cyj ny XIII -

-wiecz ny Gre if fen berg – z naj star szy mi

za pi sa mi Gri phen berch 1297, Gre ifen -
ber ge 1353 (Sta ni s"aw Ro spond: „S"ow -

nik ety mo lo gicz ny miast i gmin PRL”,

Wro c"aw -War sza wa -Kra ków -Gda&sk -

-)ód* 1984, str. 109). Po 1945 ro ku Ko -

mi sja Urz! du Ra dy Mi ni strów po sta no -

wi "a re spek to wa( nie miec ki cz"on Gre iff
i na wi$ zu j$c do je go pol skie go od po -

wied ni ka, ja kim jest ozna cza j$ cy „ba -

jecz ne go pta ka” gryf, usta li "a obo wi$ -
zu j$ c$ na zw! miej sco w$ Gry fów "l$ ski.

Ten dru gi, te% nad Kwi s$ le %$ cy,

od ro ku 1337 by" Fried ber giem (za pi -

do#( ty po wym po czy na niem na zew ni -

czym. Oto np. le %$ ce nad rze k$ Pe"cz -

ni c$, zna ne z fa bry ki cze ko la dy "wie -
bo dzi ce by "y do ro ku 1945 Fre ibur giem
in Schles sien (1268 Vri burc, 1292 Vri -
burch – cyt. za Ro spon dem, op. cit.,

str. 389). Cz"on frei zna czy ty le, co

„wol ny, swo bod ny”. Sko ja rzo no go

wi!c z daw n$ %wie bo d$ „nie skr! po wa -

niem, swo bo d$, wol no #ci$” („Gdy -

#cie upo rnie %$ da "y, a swej #wie bo dy nie

dba "y” – pi sa" Bier nat z Lu bli na ok.

1480 – ok. 1515, „W ci chy k$ cik gdy

si! skry j!, wdzi!cz nej #wie bo dy za %y -

j!” – Jan Ko cha now ski 1530-1584) i tak

si! na ro dzi" na zew ni czy no wo twór

"wie bo dzi ce.
Ta ki sam ar cha iza cyj ny me cha -

nizm spo wo do wa" z pew no #ci$ po -

wsta nie po woj nie przy wo "a nej przez

Ol g! To kar czuk Ce re kwi cy, któ ra by -

"a Kirch ber giem – „Ko #ciel n$ Gó r$”.

Wszak cer kiew, dzi# ko ja rzo na ze

#wi$ ty ni$ ob rz$d ku pra wo s"aw ne go,

we wcze snym #re dnio wie czu by "a sy -

no ni mem ko %cio !a, oba za# te wa rian -

ty ozna cza "y b$d* zgro ma dze nie wier -

nych, b$d* sa m$ #wi$ ty ni!. To dla te go

obok Ce re kwi cy ma my w za chod niej

cz! #ci pol skie go te ry to rium j! zy ko we -

go ta kie jesz cze na zwy, jak Ce re kiew,
Cer kiew, Cer ko wi zna, No wa Ce re -
kwia, Pol ska Ce re kiew, Wy so ka Ce re -
kiew.

Opi sa ne za# wy %ej prze kszta" ce nie

Spo koj nej Gó ry na Mirsk przy po mi na

za mia n! tu% po wo jen ne go Pio tro le -
sia – do s"ow ne go t"u ma cze nia nie -

miec kie go z"o %e nia Pe ter swal de 
– na Pie szy ce (Piech, Piesz to daw ne

skró ce nia -zdrob nie nia pier wot ne go

brzmie nia imien ne go Pie ter, pó* niej

zmie nio ne go na Piotr), D& bo wej Gó -
ry – t"u ma cze nia Eich ber gu – na D&b -
ki, Bo 'ej Gó ry – t"u ma cze nia Got tes ber -
gu – na Bo gu szów czy Siód mej Wsi 
– t"u ma cze nia Sie ben hu ben – na Sied -
mi c&. 

War to te% wie dzie(, %e usta lo ny

osta tecz nie Mie ro szów za raz po woj nie

by" Mi row skiem – te% z owym sta ro pol -

skim mi rem „po ko jem”, na któ ry si!
zde cy do wa no, kal ku j$c nie miec k$ na -

zw! Frie dland z pierw szym cz"o nem

Frie de „po kój”,

By "o wresz cie i tak, %e si! ga no

po sil nie utrwa lo ne spo lsz cze nia nie -

miec kich po sta ci. Do ta kich na le %y np.

da to wa ny od XIX wie ku Wa! brzych 
– sub sty tut nie miec kie go Wal den bur -
ga, czy li „Le #nej Gó ry”, a tak %e Rych -
bach – spo lsz cze nie Re ichen ba chu
„Bo ga te go Stru mie nia (+ró d"a, Sta -

wu)”, któ ry pa r! lat po woj nie zmie nio -

no na Dzier 'o niów – na zw! upa mi!t -
nia j$ c$ #l$ skie go ba da cza pszczó" Ja na

Dzier %o na (Dzier %o nia), któ ry %y" w la -

tach 1811-1906, a po cho dzi" z pod -

klucz bor skich )ow ko wic.

!

sy: Frid ber ge, Fri de berg). W ro -

ku 1945 naj pierw prze t"u ma czo no

ten z"o %o ny nie miec ki wy raz na Spo -
koj n$ Gó r&, któ ra – jak mi po wie dzie -

li naj star si mirsz cza nie – funk cjo no -

wa "a gdzie# do ro ku 1950. Do pie ro

wte dy, na wi$ zu j$c do pierw sze go

nie miec kie go cz"o nu Frie de „po kój”,

po sta no wio no to po "$ cze nie zmie ni(
na for m! jed no wy ra zo w$, wy ko rzy -

stu j$c do te go s"o wo twór cze go za bie -

gu sta ro pol ski od po wied ni ka po ko ju,
ja kim by" mir („Chwa "a b$d* Bo gu

na wy so ko #ci, a mir bo %y b$d* na zie -

mi” – czy ta my np. w XIV -wiecz -

nych Ka za niach gnie* nie& skich, „Mir

mie dzy cia "em i du sz$ czy ni” 

– w XIV/XV -wiecz nym Psa" te rzu

flo ria& skim). Tak si! na ro dzi" funk cjo -

nu j$ cy do dzi# Mirsk! 

Znaj do wa nie w ta kich wy pad kach

po sta ci sta ro pol skich by "o w ogó le

W Gry fo wie
i w Mir sku

W



66

6 lip ca 2015 ro ku w bra zy lij skiej Ku -
ry ty bie, w sie dzi bie po lo nij ne go To wa -
rzy stwa Kul tu ry Pol skiej im. T. Ko -
!ciusz ki otwar to nie zwy k"# wy sta w$
„Jak Po lak w Bra zy lii ko lej bu do wa".
Bra zy lij skie lo sy ro dzi ny Wierz bow -
skich”. Eks po zy cja przy go to wa na
przez Bi blio te k$ %l# sk# w Ka to wi cach
b$ dzie pre zen to wa na tak &e w wie lu in -
nych mia stach, za go !ci rów nie& w bra -
zy lij skim par la men cie.

By! sier pie" ro ku 1906, kie dy dwu dzie -
sto trzy let ni Teo fil Wi told Wierz -

bow ski, ab sol went war szaw skiej szko !y
tech nicz nej, ucie ka j#c w po r$ przed prze %la -
do wa nia mi w!adz car skich za udzia! w or ga -
ni za cji na ro do wo wy zwo le" czej, zde cy do wa!
si$ na los emi gran ta. Naj pierw do tar! do Fran -
cji, pó& niej przez Hisz pa ni$ do Li zbo ny, aby
stam t#d uda' si$ w po dro( do Bra zy lii. Bi -
let na stat ku han dlo wym mu sia! od pra co wa'
ja ko po moc nik pa la cza. Wy cho dz#c na brzeg
w Ku ry ty bie za pew ne nie przy pusz cza!, (e
Bra zy lia przez naj bli( szych sie dem na %cie lat
b$ dzie je go do mem, oj czy zn# i ro dzi n#. 

W 1909 ro ku %wiet nie w!a da j# cy j$ zy kiem
nie miec kim, fran cu skim, ro syj skim i por tu -
gal skim dy plo mo wa ny me cha nik zo sta! od -
de le go wa ny do bu do wy li nii ko le jo wej. By -
!o to wy zwa nie dla wszyst kich: in we sto rów,
pro jek tan tów, in (y nie rów i ro bot ni ków, trze -
ba by !o bo wiem ujarz mi' dzie wi cz# d(un gl$,
po skro mi' (y j# ce tam dra pie( ni ki, prze -
drze' si$ przez buj n# eg zo tycz n# ro %lin no%'
i nie pod da' si$ miej sco wym szcze pom in -
dia" skim. Pa sja m!o de go Teo fi la Wierz -
bow skie go – fo to gra fia – oka za !a si$ nie zwy -
kle cen nym hob by. Dzi$ ki je go za pi skom
(bar dzo szcze gó !o wym) i dzie si#t kom wy ko -
na nych przez nie go zdj$' po wsta! uni ka to -
wy dzien nik bu do wy bra zy lij skiej ko lei,
ob ra zu j# cy tru dy wy dzie ra nia d(un gli ka( -
de go nie mal cen ty me tra wzd!u( rze ki Rio de
Pe ixe. 

Ten nie zwy k!y do ku ment, pie czo !o wi cie
prze cho wy wa ny przez ro dzi n$ Wierz bow -
skich zna laz! tak (e uzna nie Bra zy lij czy -
ków. 6 lip ca w Ku ry ty bie w sie dzi bie po lo -
nij ne go To wa rzy stwa Kul tu ry Pol skiej im. T.
Ko %ciusz ki otwar to nie zwy k!# wy sta w$
o wy mow nym ty tu le „Jak Po lak w Bra zy lii
ko lej bu do wa!. Bra zy lij skie lo sy ro dzi ny
Wierz bow skich”, któ rej ini cja to ra mi by li
An drzej Bra iter, am ba sa dor ge ne ral ny RP
w Bra zy lii oraz Kon su lat Ge ne ral ny RP
w Ku ry ty bie. Oka zj# by !a rocz ni ca na wi# za -
nia sto sun ków dy plo ma tycz nych
mi$ dzy obu kra ja mi. „De iu re
rz#d Bra zy lii uzna! pa" stwo pol -
skie, a kon kret nie rz#d Igna ce go
J. Pa de rew skie go (…) 15 kwiet -
nia 1919 ro ku. Ofi cjal ne na wi# -
za nie sto sun ków dy plo ma tycz -
nych po mi$ dzy Pol sk# a Bra zy li#,
na szcze blu po selstw, od by !o si$
nie co pó& niej. Uro czy ste wr$ cze -
nie li stów uwie rzy tel nia j# cych
przez pierw sze go przed sta wi -
cie la Rze czy po spo li tej Pol skiej,
po s!a Ksa we re go Or !ow skie go,
na r$ ce pre zy den ta Sta nów Zjed -
no czo nych Bra zy lii, Epitácia
Pes soa da Si lva, od by !o si$ 27
ma ja 1920 r. Z ko lei li sty uwie -
rzy tel nia j# ce od pierw sze go po -
s!a nad zwy czaj ne go i mi ni stra

pe! no moc ne go Sta nów Zjed no czo nych Bra -
zy lii, Ri nal da de Li ma e Si lva, przy j#! Na czel -
nik Pa" stwa, Jó zef Pi! sud ski, dnia 3 czerw -
ca 1921 ro ku.” (dr Je rzy Ma zu rek: Bra zy lia
i Pol ska – 90 lat sto sun ków dy plo ma tycz -
nych). 

Eks po zy cja do ku men tu j# ca prze bieg bu -
do wy naj d!u( szej w Bra zy lii li nii ko le jo wej
li cz# cej 314 km, bu do wa nej w la tach 1909–
1914 by !a mo( li wa dzi$ ki Bi blio te ce )l# skiej
w Ka to wi cach, któ rej wnuk Teo fi la Wierz -
bow skie go, Je rzy *u ka prze ka za! t$ cen n#
ro dzin n# ko lek cj$. Na wy sta wie zna la z!y si$
m.in. fo to gra fie z lat bu do wy ko lei oraz r$cz -
nie wy ko na ne przez Teo fi la Wierz bow -
skie go ma py te re nów wzd!u( rze ki Rio de
Pe ixe. 

Kar to gra ficz ne do ku men ty s# po k!o siem
ko lej ne go za j$ cia, któ re po wie rzo no pol skie -
mu bu dow ni cze mu. 15 lip ca 1914 r. na sku -
tek wy bu chu I woj ny %wia to wej pra ce
nad roz bu do w# li nii ko le jo wej prze rwa no,
jed nak miej sco we w!a dze, do ce nia j#c do sko -
na !# zna jo mo%' te re nu, zdol no %ci in (y nier -
skie i kre %lar skie Teo fi la Wierz bow skie go zle -
ci !y mu wy ko na nie woj sko wych map
stra te gicz nych. Jak wy wi# za! si$ z te go za -
da nia naj le piej %wiad cz# ko lej ne awan se. Rok
pó& niej pol ski emi grant otrzy ma! no mi na cj$
na sze fa pa" stwo wej kon tro li bra zy lij skiej
a na st$p nie zo sta! dy rek to rem ro bót tech nicz -
nych mu ni cy pium An to ni ny, po !o (o ne go
nad Oce anem Atlan tyc kim. 

Wszyst kich za s!ug Teo fi la Wierz bow -
skie go wy li czy' nie spo sób, wy star czy wspo -
mnie' o ska na li zo wa niu mia sta, spro wa dze -
niu z gór s!od kiej wo dy, po g!$ bie niu miej sca
po sto ju okr$ tów w por cie, spo rz# dze niu
opi su sys te mu ad mi ni stra cyj ne go sta nu Pa -
ra na oraz pierw szej ofi cjal nej ma py sta nu (na -
gro dzo nej Grand Prix na wy sta wie w Rio de
Ja ne iro z oka zji set nej rocz ni cy re pu bli ki bra -
zy lij skiej). Zna cz# ce %la dy po zo sta wi! tak (e
w%ród licz nej Po lo nii (do Bra zy lii wy emi gro -
wa !o oko !o 120 tys. Po la ków, 16 ro dzin
z Gór ne go )l# ska w 1869 r. osie dli !o si$ w Pa -
ra nie). Garst ka pol skiej in te li gen cji za miesz -
ka !a w Ku ry ty bie po wo !a !a w 1914 r. Ko mi -
tet Obro ny Na ro do wej, w któ rym Teo fil
Wierz bow ski pe! ni! funk cj$ se kre ta rza, dzi$ -
ki je go kro ni kar skim upodo ba niom dzia !al -
no%' ko mi te tu zo sta !a szcze gó !o wo opi sa na.
Jed n# z form po mo cy ro da kom w oj czy& nie
by !y zbiór ki pie ni$ dzy, któ re prze ka zy wa no
do kra ju. W 1927 r. mar sza !ek Jó zef Pi! sud -
ski od zna czy! emi gran ta Krzy (em Le gio no -
wym a w 1932 r. pre zy dent Igna cy Mo %cic -
ki – Me da lem Nie pod le g!o %ci. 

W 1923 r. ro dzi na Wierz bow skich ((o na
Fe li cja z Zie li" skich oraz ich dzie ci Zo fia
i Jan) uda li si$ na upra gnio ny pó! rocz ny urlop
do oj czy zny. Nie wie dzie li wów czas, (e
do Bra zy lii ju( nie wró c#. Teo fil zna laz! za -
trud nie nie ja ko mier ni czy w ko pal ni Biel szo -
wi ce a na st$p nie w ko pal ni Bar ba ra w Cho -
rzo wie, tam te( spro wa dzi! ro dzi n$.
Po prze pra co wa niu 27 lat w gór nic twie
w 1951 r. prze szed! na eme ry tu r$, zmar! 27
ma ja 1956 r. i spo cz#! na cho rzow skim
cmen ta rzu. 

W 2005 r. spad ko bier cy Teo fi la Wierz bow -
skie go prze ka za li Bi blio te ce )l# skiej uni ka -
to w# ko lek cj$, naj star sze do ku men ty po -
cho dz# z I po !o wy XIX w. w%ród nich
wy ró( nia si$ dy plom „He rol dya Kró le stwa

Pol skie go” z 1847 r. po twier dza -
j# cy szla chec two To ma sza Wierz -
bow skie go (pra dziad ka Teo fi la)
her bu Lu bicz. Zbiór zo sta! szcze -
gó !o wo opra co wa ny i w 2006 r.
do r#k czy tel ni ków tra fi! al bum
za ty tu !o wa ny „Jak Po lak w Bra -
zy lii ko lej bu do wa!. Bra zy lij skie
lo sy ro dzi ny Wierz bow skich”,
któ ry dzi$ ki swo jej uni kal nej
sza cie gra ficz nej i cen nym fo to -
gra fiom sta no wi wiel ki ra ry tas dla
ko ne se rów. Dzi$ ki kro ni kar skiej
pa sji Teo fi la Wi tol da Wierz bow -
skie go – jak pi sze pro fe sor Jan
Ma lic ki – po wsta! do ku ment wy -
j#t ko wy i uni ka to wy. Uchwy co -
ny w ka drze ulot ny mo ment two -
rze nia.

MA RIA SZTU KA 

!l"skie
polonica 
w Brazylii

Teo fil Wi told Wierz bow ski. Fot. z arch. Ro dzi -
ny Wierz bow skich

Przy by cie 1-ej ma szy ny do brze gów rze ki Uru gu ay. Na fron cie cen tral ne
biu ro tech nicz ne, w g!" bi ugasz cza nie ro bot ni ków w dniu 17 lip ca 1910 r.
W pe le ry nie W. Wierz bow ski, z pra wej Bol. Pry sak itd. Zdj" cie Teo fi la Wi tol -
da Wierz bow skie go i je go ory gi nal ny pod pis.
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Znaki i twarze 
miasta
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Ka to wi ce 

na sta rych pocz tów kach

Z oka zji 150-le cia Ka to wic na ryn ku, zwa nym Pla -

cem Kwia to wym, w sierp niu go !ci "a wy sta wa pre zen -

tu j# ca sta re pocz tów ki z wi do kami mia sta. Na 30

plan szach po ka za no jak zmie nia" si$ nie tyl ko ry nek,

ale i przy le g"e uli ce. Pocz tów ki mo% na by "o skon fron -

to wa& z dzi siej szym wy gl# dem i za bu do w# Ka to wic.

Wi$k szo!& z nich po cho dzi "a ze zbio rów Mar ka Wój -

ci ka. Naj star sze pocz tów ki po cho dzi "y z II po"o wy

XIX wie ku.

Otwar cia wy sta wy do ko na li pre zy dent Ka to wic Mar cin

Kru pa oraz Da riusz Kort ko re dak tor na czel ny „Ga ze ty

Wy bor czej”, któ ra by "a po my s"o daw c# i or ga ni za to rem

eks po zy cji.

Ta ka wy sta wa mo g"a by za pew ne cz$ !ciej go !ci&
na uli cach mia sta, a mo %e sta& si$ sta "#, in te gral n#
cz$ !ci# ryn ku. Ch$t nych do ogl# da nia sta rych zdj$&
nie bra ku je, co po ka za "a ta oko licz no !cio wa wy sta wa,

de dy ko wa na mia stu w rocz ni c$ je go uro dzin. 

(wk)
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Stanis!aw Gawlik, gospodarz Kawiarenki „Pod Pegazem” wita go"ci na

wieczorze po"wi#conym twórczo"ci Jana Pyszki w Domu PZKO w Jab!onkowie 

Rodzina Jana Pyszki podczas Kawiarenki "Pod Pegazem", od lewej Irena

Pyszko (wdowa po Poecie), córki – Miriam i S!awomira.

Karol Suszka wzbudzi! zachwyt publiczno"ci autorskimi interpretacjami

wierszy Jana Pyszki podczas Kawiarenki „pod Pegazem” w Jab!onkowie

Janusz Wójcik przy grobie Jana Pyszki przyjaciela opolskich literatów na

cmentarzu w Nawsiu k. Jab!onkowa na Zaolziu. (foto Irena Pyszko)

Jan Pyszko w Zielonym Saloniku Muzeum $l%ska Opolskiego podczas

wieczoru poetyckiego

Jan Pyszko in memoriam
Uro czy sta edy cja Ka wia ren ki Li te rac kiej „Pod Pe ga zem”

po !wi" co na twór czo !ci po etyc kiej Ja na Pysz ki od by #a
si" w Ja b#on ko wie na Za ol ziu w Do mu Pol skie go Zwi$z ku
Kul tu ral no -O!wia to we go ja ko im pre za to wa rzy sz$ ca fe sti -
wa lo wi folk lo ry stycz ne mu „Go rol skie %wi" to”. Go spo darz
Ka wia ren ki – Sta ni s#aw Gaw lik, zgod nie z tra dy cj$ pre zen -
to wa nia pod czas „Go rol skie go %wi" ta” twór czo !ci au to rów
za ol zia& skich, po sta no wi# w 90. rocz ni c" uro dzin przy po -
mnie' po sta' Ja na Pysz ki (1925-2009): wspó# twór cy Ka -
wia ren ki „Pod Pe ga zem”, na uczy cie la, ani ma to ra kul tu ry,
po ety i t#u ma cza, cz#on ka opol skie go od dzia #u ZLP i GTL
w Ka to wi cach, Gmi ny Pi sa rzy w Pra dze, zwi$ za ne go d#u -
go let ni mi wi" za mi wspó# pra cy i przy ja( ni z opol skim !ro -
do wi skiem li te rac kim. Za ko rze nio ny w be skidz kim pej za )u
Za ol zia po eta po cho dz$ cy z Na wsia -Po to ków by# rów nie)
au to rem wier szy po !wi" co nych %l$ sko wi Opol skie mu (im -
pre sje, de dy ka cje dla przy ja ció#). Na #a mach cza so pism li -
te rac kich pre zen to wa# do ro bek opol skich twór ców i )y cie
kul tu ral ne re gio nu, któ ry wie lo krot nie od wie dza# m.in. pod -
czas Mi" dzy na ro do we go Na jaz du Po etów na Za mek Pia -
stów %l$ skich w Brze gu, spo tka& au tor skich w szko #ach
i bi blio te kach oraz tras kon cer to wych za ol zia& skich chó -
rów: „Me lo dia” z Na wsia i „Go rol” z Ja b#on ko wa. Jan Pysz -
ko przy czy ni# si" rów nie) do po pu la ry za cji twór czo !ci opol -
skich po etów w !ro do wi skach li te rac kich za rów no
w Cze chach jak i na S#o wa cji. Od 1989 ro ku or ga ni zo wa#
spo tka nia w Ka wia ren ce „Pod Pe ga zem”, gosz cz$ c$ au -
to rów pol skich i za gra nicz nych, rów nie) gro no opol skich li -
te ra tów i ani ma to rów kul tu ry, uczest ni czy li w nich m.in.:
Har ry Du da, Jo achim Glensk, Pa we# Ko zer ski, Wie s#aw
Ma lic ki, El) bie ta Li sak -Du da, Ta de usz So ro czy& ski, Ja -
nusz Wój cik, Ire na Wy czó# kow ska, Al fred Wol ny. War to
pod kre !li', )e wy jaz do wa Ka wia ren ka „Pod Pe ga zem”
w 1992 ro ku (z udzia #em Ja na Pysz ki, Wil hel ma Prze czka,
Gu sta wa Saj do ka, W#a dy s#a wa M#yn ka) od by #a si" w brze -
skim ra tu szu pod czas „Dni PZKO na Opolsz czy( nie”. Rok
pó( niej w opol skiej Ofi cy nie Li te rac kiej „Wers” uka za# si"
tom po etyc ki Ja na Pysz ki za ty tu #o wa ny „Po to ki”. Pi"k no
tej po ezji pod czas spotkania od kry wa# Ka rol Susz ka – ak -
tor i dy rek tor Te atru Cie szy& skie go, wzbu dza j$c swo j$ in -
ter pre ta cj$ wier szy za chwyt licz nie ze bra nej pu blicz no !ci
Ka wia ren ki „Pod Pe ga zem”. 
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KRÓTKO!O!KSI"#KACH

Naj star szy ka to wic ki za by tek ar chi tek to nicz ny – szes na sto wiecz -
ny drew nia ny ko !ció "ek w par ku Ko !ciusz ki wca le w Ka to wi cach nie
po wsta". Zna laz" si# w mie !cie do pie ro w pierw szej po "o wie ubie -
g"e go wie ku. $wi% ty nia jest jed n% z fi lii Mu zeum Hi sto rii Ka to wic,
ale na dal – co war te pod kre !le nia – pe" ni ro l# w &y ciu re li gij nym, od -
by wa j% si# tu re gu lar nie na bo &e' stwa. Hi sto ri# ko !cio "a od po cz%t -
ku do cza sów wspó" cze snych przed sta wi" w krót kiej mo no gra fii Ja -
cek Sie bel. Au tor za war" w swo jej ksi%& ce rów nie& szcze gó "o wy opis
ar chi tek to nicz ny te go obiek tu oraz znaj du j% cych si# w nim dzie" sztu -
ki sa kral nej. War to!( tej pu bli ka cji pod no sz% nie w%t pli wie zdj# cia Pio -
tra So ba' skie go, na któ rych wi docz ne s% naj drob niej sze na wet de -
ta le, któ re na wet pod czas oso bi ste go zwie dza nia mo g% uj!( na szej
uwa dze. Dla mi "o !ni ków Ka to wic lek tu ra obo wi%z ko wa. 

Ja cek Sie bel: 
Ko !ció" 
pw. #wi$ te go Mi cha "a Ar cha nio "a 
w Ka to wi cach.
Wyd. Mu zeum Hi sto rii 
Ka to wic, Ka to wi ce 2015, 
s. 52.

BOGDAN WIDERA

Ju& w XIV wie ku bi skup Nan kier wy ma ga" od swo ich ksi# &y kie -
ro wa nych na $l%sk zna jo mo !ci j# zy ka pol skie go, bo uwa &a", &e jest
to nie zb#d ne dla po g"# bia nia &y cia re li gij ne go i two rze nia pa ra fial -
nych wspól not. Tak &e je go na st#p cy po dzie la j% ten po gl%d. Ta kie sta -
no wi sko przy czy ni "o si# do roz wo ju wy daw nictw o cha rak te rze re -
li gij nym po pol sku. Ru man w swo im roz dzia le pi sze o mo dli tew -
ni kach i !piew ni kach ka to lic kich, Ba du ra oma wia mo dli tew ni ki i kan -
cjo na "y ewan ge lic kie. Spy ra na to miast po !wi# ca swój ar ty ku" wy -
daw com, dru ka rzom i au to rom, ale zaj mu je si# rów nie& opra wa mi,
ok"ad ka mi, ilu stra cja mi i ozdob ni ka mi. Po nie wa& ksi%& ka jest bo -
ga to ilu stro wa na, mo& na te pi#k nie wy da wa ne ksi%& ki zo ba czy(. W ro -
dzi nach by "y przez po ko le nia, zda rza "o si# wi#c, &e na mar gi ne sach
czy te& do kle jo nych kart kach od no to wy wa no da ty na ro dzin, !mier -
ci, !lu bów, by "y to cza sa mi ca "e drze wa ge ne alo gicz ne.

Ja dwi ga An na Ba du ra, 
Na ta lia Ma ria Ru man, 
Alek san der Spy ra: 
Pol skie kan cjo na "y, mo dli tew ni ki
i !piew ni ki na #l% sku. 
Wyd. To wa rzy stwo Mi !o "ni ków
Zie mi Pszczy# skiej, 
$l% ska Ofi cy na Dru kar ska 
Z. Spy ry, 
Pszczy na 2015, 
s. 84.

Ten bi blio fil ski ra ry tas sza le nie mnie ucie szy". Mam tro ch# ksi% &e czek
z t"u ma cze nia mi chi' skiej po ezji przez Ja na Wy ple ra, wy da wa nych przez
nie go w"a snym sump tem w nie wiel kich na k"a dach, by "y to eg zem pla -
rze nu me ro wa ne. Po ta kiej dru ko wa nej ad no ta cji pan pro fe sor wiecz nym
pió rem, zie lo nym al bo nie bie skim atra men tem wpi sy wa" licz b#, na przy -
k"ad 26, co ozna cza "o, &e ob da ro wa ny to mi kiem zo sta" za li czo ny
do eli ty wy ró& nio nej cen n% bi blio fil sk% pe re" k%. Pie !ni o wi nie aku rat nie
mia "em, ale bio r%c t# ksi% &ecz k# do r# ki od nio s"em wra &e nie, &e do sta -
"em ory gi na", tak wier nie edy tor sko od da wa "a ta pu bli ka cja kszta"t, ja -
ki by" cha rak te ry stycz ny dla to mi ków wy da wa nych przez Wy ple ra. 

Pro fe sor Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi blio te ki $l% skiej jest tak -
&e – o czym za pew ne nie wszy scy wie dz% – Rek to rem Prom nic kiej
Aka de mii Wi na, w któ rej to ten „naj szla chet niej szy z trun ków” nie
tyl ko si# sma ku je, ale te& o nim roz ma wia, cza sem dys ku tu j%c na je -
go te mat al bo na wet si# spie ra j%c. Do mi "o !ni ków bo skie go na po -
ju a jed no cze !nie cz"on ków Aka de mii Je go Ma gni fi cen cja ape lu je:
„Vi no pel li te cu ras (Wi nem roz pra szaj cie tro ski)”. Te s"o wa jed nak
po zo sta j% tro ch# w nie zgo dzie z chi' skim po ema tem, je go twór ca
bo wiem by naj mniej „trosk nie roz pra sza”. Ju& we wst# pie pod ty -
tu "em Smu tek nad cho dzi pi sze: „Smu tek nad cho dzi, smu tek! / Smu -
tek na p"y wa ju&! / Dro dzy, nie pij cie wi na, co je ma cie, / Pie !ni mo -
jej o smut ku po s"u cha cie”. W dal szych cz# !ciach swo je go utwo ru
po eta przy zna je jed nak, &e pi je, bo to mu po ma ga za po mnie( o tym,
&e „nie za zna" gniaz da” al bo &e jest „w kra ju wy gna nia”.

Prze pi#k na ksi% &ecz ka, cho cia& prze pe" nio na me lan cho li% i nie -
we so "y mi re flek sja mi o ludz kim &y ciu.

Li Taj Po: Pie!& o wi nie.
T!u ma czy! z ory gi na !u 
Jan Wy pler. 
Ilu stra cje i tekst wy ko na! 
Zgra ja Fran ci szek. 
Li te rac ka trans kryp cja 
Wil helm Szew czyk. 
Re print ory gi na !u 
ze zbio rów 
Bi blio te ki $l% skiej. 
Wyd. Bi blio te ka $l% ska, 
Ka to wi ce 2015, 
s. 22.

Otwie ram t# wiel k% ksi# g# o cha rak te rze al bu mo wym na chy bi" -
-tra fi". Uli ca D# bo wa. Za czy na si# od hi sto rii, któ rej po cz%t ki si# ga -
j%, jak mo& na przy pusz cza(, !re dnio wie cza. Na st#p nie ma my spis
obiek tów nie ist nie j% cych, wy bu rzo nych z po wo du zmian za cho dz% -
cych w mie !cie (np. po sze rza nie dro gi). Nie któ rych bu dyn ków &al,
bo dzi! by "y by za byt ka mi, !wiad ka mi dzie jów. Po tem na st# pu je wy -
kaz miejsc, któ re war to zo ba czy(, cho( by ze wzgl# du na wa lo ry ar -
chi tek to nicz ne. Ko lej n% cz#!( te go roz dzia "u sta no wi% po mni ki zwi% -
za ne z dzie ja mi $l% ska. Z tek stu opo wia da j% ce go o po sta ciach z tej
dziel ni cy Ka to wic do wia du je my si#, &e w"a !nie tu taj uro dzi" si# wy -
bit ny gra fik Wal de mar $wie rzy. S% i cie ka wost ki: to przy D# bo wej
zna la z"a si# pierw sza sa la To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kó"”.
Po zna je my te& ko lej ne na zwy uli cy, któ ra naj pierw na zy wa "a si#
Eichen stras se. Wszyst kie te in for ma cje na szpi ko wa ne s% fo to gra fia -
mi wspó" cze sny mi i ar chi wal ny mi, re pro duk cja mi pla nów itd.
Przy pad ko wo w"a !nie na stro nach po !wi# co nych D# bo wej otwar "a
mi si# ksi%& ka, s% uli ce, któ re ma j% bo gat sz% hi sto ri#, cie kaw sz% ar -
chi tek tu r#, zwi% za ne z dzia "al no !ci% osób zna cz% cych dla dzie jów al -
bo kul tu ry $l% ska, chcia "em jed nak po ka za(, ile in te re su j% cych rze -
czy mo& na opo wie dzie( s"o wem i ob ra zem o miej scu wca le nie naj -
wa& niej szym, nie le &% cym w sa mym cen trum i przez tu ry stów ma -
"o od wie dza nym.

Grze gorz Grze go rek jest po my s"o daw c% i re dak to rem tej ksi# gi
(a tak &e in nych, po !wi# co nych Ka to wi com – o gma chach i bu dow -
lach, o tu tej szych pa ra fiach). Tekst na pi sa" Mi cha" Bul sa, wi#k szo!(
zdj#( wy ko na" Piotr Ta ba czy' ski. Pu bli ka cj# opa trzy" wst# pem Hen -
ryk Wa niek.

Uli ce i pla ce Ka to wic. 
Wy da nie no we, po sze rzo ne 
i zak tu ali zo wa ne.
Wyd. „Pra sa i Ksi%& ka” 
Grze gorz Grze go rek, 
Ka to wi ce 2015, 
s. 287.
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1. No we ob raz ki ze !l" ska to zbiór czter na stu wier szy
i czter na stu akwa rel. Ewa Par ma i Grze gorz Chu dy w krót kim
wst! pie pre cy zyj nie okre "li li cel swo jej wspól nej ksi#$ ki. Na -
pi sa li: „No we ob raz ki ze !l" ska po wsta %y po to, by (…) za trzy -
ma& czas i od s%o ni& jesz cze raz nie ist nie j# ce zam ki oraz ob ra -
ca j# ce si! w gruz wie $e. Prze my ci& je do zbio ro wej pa mi! ci wraz
z lud' mi, któ rzy je two rzy li” (s. 1). Au to rom to mi ku do skwie -
ra prze sz%o"&, szcze gól nie ta, któ ra do ty czy ich ma %ej oj czy zny.
Pró bu j# za tem wzi#& spra w! w swo je r! ce i si! o ni# sku tecz -
nie za trosz czy&. Spo sób na jej uchwy ce nie w te ra' niej szo "ci od -
na le' li w wier szach i ob ra zach. Te za" mo g# ist nie& ra zem i osob -
no. S%o wo tchn! %o $y cie w ob raz; ob raz prze mó wi% s%o wem.
W ka$ dym ra zie jed no jest pew ne: za ich spra w# ja ka" cz!"&
prze sz%o "ci zo sta %a za trzy ma na w miej scu, sta %a si! war to "ci#
nie prze mi jal n#. 

2. Naj pierw ob raz, po tem wiersz. Ta k# ko lej no"& in ter pre ta cji
chy ba na le $y przy j#& w tej ksi#$ ce. Pierw szy sta% si! in spi ra cj#
dla dru gie go. Na ka$ dej, wspó% two rz# cej tom akwa re li Grze go -
rza Chu de go, mo$ na za uwa $y& dwa pla ny. Na pierw szym wid -
nie je po sta& al bo rzecz, na dru gim "l# ski kra jo braz. Utwo ry po -
etyc kie nie s# wier nym od zwier cie dle niem akwa re li. Nie ma my
tu taj do czy nie nia z ek fra z#, ale hy po ty po z#. Ewa Par ma do ob -
ra zów do pi su je hi sto rie. Au ten tycz ne b#d' zmy "lo ne. Po s%y sza -
ne – opar te na opo wiast kach, le gen dach. Po et ka two rzy w ten spo -
sób swo je w%a sne sy tu acje li rycz ne. Pod chwy tu je naj cz! "ciej
pierw szy plan przed sta wio ny na akwa re lach. Pró bu je prze nik n#&
za my s%y po sta ci znaj du j# cych si! na ob ra zach. Nie raz po dej mu -
je z ni mi dia log, po le mi zu je z ich my "la mi al bo po pro stu je opi -
su je. (l# ska prze strze) jest tu w tle, to wa rzy szy cz%o wie ko wi, jest
"wiad kiem ludz kich ra do "ci, smut ków, dra ma tów. 

3.Au to rzy to mi ku naj pierw wra ca j# do miejsc utra co nych. Chc#
oca li& za tar te ob ra zy, któ rych reszt ki $y j# jesz cze w ich pa mi! -
ci. Do ta kich na le $y za mek w Rep tach. „Ten pa %ac si! nie po ja -
wi” (s. 2), to „pa %ac któ re go nie ma” (s. 2). W wier szu zo sta je pod -
kre "lo na nie ty le ro la pa mi! ci, co jej si %a tkwi# ca w wy obra' ni.
Wy obra' nia ma w so bie moc wskrze sza nia, po zwa la zo ba czy&
to, cze go in ni nie wi dz#, do war to "cio wa& wol n# prze strze). Po -
et ka na pi sze: „Ten pa %ac si! nie po ja wi / i trze ba u$y& spo so bu,
/ by wy cza ro wa& na po wrót / w pu stym par ku wie $ycz ki, / log -

Ewa Par ma, Grze gorz Chu dy: No we ob raz ki ze !l" ska.
Ka to wi ce 2015, ss. 28.

Pami!"
i wyobra#nia

gie i ze gar s%o necz ny” (s. 2). Obok miejsc nie ist nie j# cych, je dy -
nie wspo mnie nio wych, po ja wia j# si! tak $e miej sca oca la %e czy
od bu do wa ne. Na przy k%ad wie $a ci "nie) hu ty Uthe mann w Szo -
pie ni cach. Do ob ra zu Grze go rza Chu de go au tor ka Ko biet i wa -
#ek do po wia da swo j# po etyc k# – tym ra zem mi %o sn# – hi sto ri!.
Par ma prze ni ka my "li ko bie ty w czer wo nej suk ni z pa ra so lem w r! -
ku, wpa tru j# cej si! w bu dow l!. Opi su je jej t! sk no t! za m!$ czy -
zn#, któ ry od szed%, na dzie j! na je go po wrót. Pod miot utwo ru sta -
wia sie bie w ro li te go, któ ry wie wi! cej, prze wi du je, ma do st!p
do przy sz%o "ci: „ona jesz cze nie wie / $e je go tam nie ma”, „b! -
dzie od t#d t! sk ni& / w tym i na st!p nym $y ciu” (s. 8). 

Ewa Par ma i Grze gorz Chu dy do war to "cio wu j# w swo jej
ksi#$ ce tak $e te miej sca "l# skiej prze strze ni, któ re ist nie j# i „pa -
mi! ta j# wie le, a wci#$ t!t ni# $y ciem” (s. 1). Akwa re la i utwór
li rycz ny zo sta j# po da ro wa ne Te atro wi (l# skie mu i Te atro wi Ate -
neum. O tym pierw szym po et ka na pi sa %a: „to ostat nie miej sce,
w któ rym / wy t%u ma cz# ci sen wa ria ta” (s. 20), w tym dru -
gim – cz%o wiek u"wia da mia so bie ulot no"& "wia ta; nie au ten tycz -
no"& rze czy wi sto "ci, w któ rej $y je – „$e nic nie jest da ne / na za -
wsze i na praw d!” (s. 22). 

Ale to nie wszyst ko. Jak si! oka $e, miejsc do uchwy ce nia jest
nie sko) cze nie wie le. Oprócz tych, któ re znik n! %y, w ja ki" spo -
sób si! ko) cz# lub obok któ rych to czy si! co dzien ne $y cie miesz -
ka) ców (l# ska, s# jesz cze ma %e ar ka die, azy le. Miej sca, gdzie mo$ -
na od po cz#&, ba wi& si!, "wi! to wa&, do któ rych chce si! wra ca&.
W ta ki w%a "nie spo sób zo sta% opi sa ny park w Imie li nie. „Tu za -
wsze jest nie dzie la / i wsz! dzie jest nie da le ko / a da chy do mów
s# cie p%e / na wet gdy pa da deszcz” (s. 16) – na pi sa %a po et ka. 

4. Oca li& od za po mnie nia na le $y tak $e rze czy, któ re nie gdy"
by %y tak bli skie, a po któ rych nie wie le dzi siaj ju$ zo sta %o. W# -
sko to rów k! Bal kan do Ni ki szow ca czy tram waj z drew nia ny -
mi %aw ka mi. I w nich to czy %o si! $y cie, mia %y miej sce roz mo -
wy, spo tka nia, pierw sze mi %o "ci, m%o dzie) cze unie sie nia. Te -
raz ist nie j# ju$ nie tyl ko we wspo mnie niach, ale tak $e w ob ra -
zie i wier szu. Po dob nie jest z lud' mi, któ rych zna %o si! al bo oso -
bi "cie, al bo z opo wia da) in nych. I tak w to mi ku po ja wia j# si!
naj pierw hoj ny dla swo ich $on Hu go von Don ner smarck, spo -
gl# da j# cy na za mek w Na kle (l# skim, na st!p nie pa) stwo Zil -
l man no wie prze cha dza j# cy si! po uli cy Ja now skiej. Na rów ni
z ni mi zo sta je jed nak $e po sta wio ny gór nik przy sy pa ny w ko -
pal ni i cze ka j# ca na nie go $o na, któ ra z t! sk no ty za nim „he -
klu je gar din ka – bez ca %e trzy noc ki” (s. 18). 

5. Au to rów ksi#$ ki in te re su je Gór ny (l#sk ja ko ca %o"&.
Miej sca, lu dzie i rze czy sk%a da j# si! na je go hi sto ri!, tra dy cj!,
kul tu r!. I tu taj nie by wa le istot n# ro l! od gry wa et no lekt "l# ski.
Ma on swo je miej sce w to mi ku. Ewa Par ma do ko nu je – tam
gdzie to mo$ li we – prze k%a du swo ich utwo rów na gwa r!. Dzi! -
ki te mu nie tyl ko zo sta %a upa mi!t nio na czy przy po mnia na co -
raz bar dziej za ni ka j# ca mo wa "l# ska, ale te$ po ka za no pew n#
trud no"&, z ja k# mu si zma ga& si! „t%u macz”. Nie za wsze bo wiem
s%o wo mo $e by& rów ne s%o wu. W wier szu Noc w pa $a cu czy -
ta my naj pierw: „To lep sze ni$ noc w ope rze / lub dzie) na po -
lo wa niu” (s. 4), na st!p nie: „To lep sze ni' li noc ka przi szka cie
/ al bo dziy) na %od pu "cie we Pie ka rach” (s. 4).

6. Ewa Par ma i Grze gorz Chu dy to miesz ka) cy "l# skich oko -
lic. Z utwo rów po etyc kich, a tak $e z akwa rel mo$ na wy czy ta&
sen ty men tal ne czy me lan cho lij ne wes tchnie nia i t! sk no -
ty – przede wszyst kim za tym, co mi nio ne i oba w! o to, co wkrót -
ce mo $e zo sta& utra co ne. Prze bi ja przez t! twór czo"& ogrom na
"wia do mo"& prze mi ja nia czy ulot no "ci nie tyl ko chwil, ale rów -
nie$ lu dzi i miejsc. Za pi sa ne w pa mi! ci ma j# jesz cze swo j# ra -
cj! by tu. Ale i pa mi!& prze cie$ za wo dzi. Wte dy "wiad czy& o tym,
co mi nio ne b! d# nie ru iny, zglisz cza, reszt ki czy pa mi#t ki, ale
w%a "nie – w za mie rze niu au to rów ksi#$ ki – ob ra zy i wier sze.

7. Po etyc ko -ma lar ski pro jekt Ewy Par my i Grze go rza Chu -
de go zo sta% prze my "la ny. Ku si tak $e od stro ny es te tycz nej. Do -
mi nu j# cy w nim czar ny ko lor ko ja rzy si! z w! glem, ze (l# skiem
w%a "nie. Zna ko mi cie kom po nu je si! z za pro po no wa ny mi
akwa re la mi. Wier sze na to miast o$y wia j#, roz "wie tla j# to, co nie -
ja sne. Po %# czo ne jed n# ok%ad k# s%u $# so bie na wza jem. 

KSI$%KI KATARZYNA NIESPOREK
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a do. Pio sen ka o du szy Zbi gnie wa Ka d!ub ka wy my ka si"
ge no lo gicz nym gra ni com i wszel kiej czy sto #ci ga tun ku. Bo

jak okre #li$ nar ra cj" tej nie wiel kiej ksi% &ecz ki? Czy to opo -

wie#$ dro gi, baj ka, mit, le gen da, esej, pio sen ka (jak chcia! by au -

tor), a mo &e dzien nik opi su j% cy po tro sze kra jo bra zy, któ rych do -

tkn" !y oczy po dró& ne go, a po tro sze sny o owych

pej za &ach, o ide al nych kra inach, w któ rych chcie li by #my od na -

le'$ osta tecz n% od po wied' na py ta nie: kim je ste #my i do k%d zmie -

rza my? 

Ta kich od po wie dzi jed nak nie ma, bo nam wca le o kon klu zje

nie cho dzi. „(…) ni gdy ni cze go nie za my ka my, za wsze tyl ko otwie -

ra my i od my ka my, od ry glo wu je my na ska l" ko smicz n% (…). I tak

to zo sta wia my od ry glo wa ne. Przy drzwiach na o#cie& &y je my, czy

si" to ko mu# po do ba, czy nie” (s. 26). To mo &e cho cia& ist nie j%
owe mi tycz ne kra iny, do któ rych ci% gnie nas ar che olo gicz na po -

trze ba od kry wa nia sie bie? Mo &e gdzie# s% na sze pry wat ne

Lu zy ta nie, Sy cy lie z Pa ler mo, na sze Rzy my, Li zbo ny, któ re wy -

t!u ma cz% nam, dla cze go je ste #my tu, gdzie je ste #my, i dla cze go

za ra zem chcie li by #my by$ gdzie in dziej? Mo &e one po mo g% nam

zro zu mie$ dwo isto#$ na szej na tu ry, któ ra pcha nie ustan nie

w dro g", czy ni%c z nas ho mo pe re gri nus, a za ra zem na ka zu je za -

pu #ci$ ko rze nie, wro sn%$ w gle b", na któ r% rzu ci! nas los, bo to& -
sa mo#$ ro dzi si" tyl ko z pe! ne go za nu rze nia w miej scu nam prze -

zna czo nym, jak pi sze Krzysz tof Czy &ew ski w Li nii po wro tu.

Fa do Ka d!ub ka wy da je si" za tem na de wszyst ko po szu ki wa -
niem, a au tor sta je si" po szu ki wa czem (!ac. in qu isi tor), czy li

ba da czem, #led czym, ar che olo giem prze sz!o #ci, w któ rej pró bu -

je od na le'$ ni ci !% cz% ce j% z te ra' niej szo #ci%, w któ rej pró bu je wy -

tro pi$ uza sad nie nie na sze go tu i te raz. Fa do to oso bi sta w" drów -

ka w po szu ki wa niu cze go# wy kra cza j% ce go po za do tych cza so w%
gra ni c", po za #wiat do st"p ny na co dzie( zmy s!om, po za kra jo -

bra zy moc no ju& wy eks plo ro wa ne in te lek tu al nie i emo cjo nal nie.

Ka d!u bek/nar ra tor z kra iny po gra ni cza, któ r% na kar tach Fa do
na zy wa Dys tryk tem Wi zy goc kim, a w któ rej z !a two #ci% od naj -

du je my )l%sk, do tar! do oce anu, czy li gra ni cy osta tecz nej,

rów no cze #nie jed nak nie b" d% cej ko( cem, gdy& w wo dzie roz p!y -

wa j% si" i roz ta pia j% wszyst kie li nie gra nicz ne, a po zo sta je je dy -

nie nie sko( czo no#$. Do tar! do miej sca, w któ rym cz!o wiek

po sta wio ny przed &y wio !em go dzi si" &y$ bez od po wie dzi,

F
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O poszukiwaniu

siebie

w sta nie per ma nent ne go za dzi wie nia, go dzi si" by$ bez gra nicz -

nym, czy li ob na &o nym, za ra zem Ob cym i Swo im, In nym i wci%&
Tym Sa mym, bo w wo dzie si" wszyst ko mie sza i !% czy w jed nej

wiel kiej ko smicz nej trans ge nicz no #ci. 

Tu ju& nie ma po gra ni cza, nie ma cze go# z pra wej i le wej stro -

ny, na Wscho dzie i na Za cho dzie, na Pó! no cy i Po !u dniu. Tu po pro -

stu si" jest, na po do bie( stwo Eh jeh -Aszer -Eh jeh. Po dob nie jest

we wszyst kich nad mor skich mia stecz kach. Ta kie s% Li zbo na,

Pa ler mo i An zio. Wsz" dzie tam cz!o wiek uczy si" spo koj ne go trwa -

nia, tak jak trwa j% fa le od mi lio nów lat roz bi ja j% ce si" o brzeg.

Czy #pi my, czy czu wa my, czy je my, czy pra cu je my – mo rze trwa.

Trze ba wi"c po wa &y$ si" na po dob ne ist nie nie, po wa &y$ si" na bez -

ruch, któ ry mo &e jest o wie le bar dziej &y ciem, je go kon tem pla -

cj% ni& ci% g!a bie ga ni na za suk ce sem, za spra wa mi te go #wia ta.

Z te go po wo du Ka d!u bek za chwy ca si" ce le bra cj% li tur gii na Sy -

cy lii, za pa cha mi po traw, któ re s% wszech obec ne, mo dli tw%
pod ta ma rysz kiem czy te& tym, &e spra wy du cha nie s% od ci" te
od zmy s!o wo #ci, dla te go tak pi"k ne s% dla nie go Ma don ny Mlecz -

ne, kar mi% ce Dzie ci%t ko Je zus na brzmia !y mi pier sia mi.

Oprócz du cho wej w" drów ki w po szu ki wa niu no we go sie bie,

za pra sza nas au tor tak &e do pew nej re flek sji. Ju& na po cz%t ku Ka -

d!u bek/nar ra tor – au tor oczy wi #cie wzbra nia si" przed tym, by

uto& sa mia$ go z ja kim kol wiek bo ha te rem tej ksi%& ki, ale rów -

no cze #nie sam po zo sta wia od ci ski pal ców tam, gdzie chce i gdzie

wo la! by ukry$ sw% to& sa mo#$ – stwier dza: „Mu si cie mi za ufa$,
&e wier nie, na ile s!o wa wier ne s% rze czom i uczu ciom, prze ka -

zu j" wy ma rzo ne i wy #nio ne” (s. 7). Au tor ba wi si" tu taj na mi i ka -

&e nie po strze &e nie wie rzy$ w ma rze nia i sny, bo prze cie& to w!a -

#nie je, a nie ja kie# hi sto rycz ne fak ty, sta ra si" wier nie prze ka -

za$. Py ta nie, czy s!o wo jest wier ne rze czom i na ile, jest za# w isto -

cie py ta niem o li te ra tu r", czy jest bli ska &y ciu, bli ska rze czy wi -

sto #ci. 

Ka d!u bek/nar ra tor za pew nia j%c, &e sta ra si" wier nie od da$ to,

co wy ma rzo ne i wy #nio ne, od po wia da nam, i& li te ra tu ra to bar -

dziej opis ma rze(, snów, fan ta zji, ani &e li #wiat re al ny, fak ty, cho -

cia& by za k!a ma ne. Li te ra tu ra jest bar dziej od bi ciem praw do po -

do bie( stwa, a nie praw dy. Od czy tu je my w tym od prysk na uko -

wych re flek sji o praw dzi wo #ci i praw do po do bie( stwie w pro zie

oraz #wia tach (nie) mo& li wych w po wie #ci. 

Jest w tym tak &e swe go ro dza ju uspra wie dli wie nie nar ra cji, któ -

r% au tor ma za miar snu$ za chwi l" z ogrom n% wol no #ci% ko go#,
kto zro zu mia!, &e wie dz" zdo by wa si" wy obra' ni%, kto po wa &y!
si" na fik cj", bo do strzeg! w niej je dy nie s!usz n% dro g" do praw -

dy o so bie i #wie cie. Kto od wa &y! si" na two rze nie #wia tów nie -

mo& li wych za miast ogra ni cza$ si" do opi sy wa nia rze czy wi sto #ci,

bo na praw d" li czy si" tyl ko od wa ga kre acji, resz ta jest od twa rza -

niem, po wie la niem, na #la do wa niem, opi sy wa niem tych, któ rzy

t" od wa g" w so bie od na le' li. 
Ta ka jest te& ró& ni ca po mi" dzy pi sa rzem a li te ra tu ro znaw c%.

Pierw szy kreu je, dru gi ana li zu je, a w grun cie rze czy za ciem nia

i przy czy nia si" do po wsta wa nia sztyw nych sche ma tów my #lo -

wych. Pierw szy jest mi !o #ni kiem s!o wa, cho$ boi si" swej nie po -

rad no #ci i te go, czy po tra fi by$ na praw d" szcze ry, czy li wol ny,

a dru gi jest nie wol ni kiem przy pi sów i cy ta tów. Fa do zda je si" by$
za pi sem dro gi, któ r% Ka d!u bek prze szed! (prze cho dzi?) od ba da -

cza do pi sa rza, dla te go pod ko niec stwier dza do#$ ostro: „(…)

baj ki i fan ta stycz ne opo wie #ci bar dziej do mnie tra fia j% ni& nie -

zdar ne dy ser ta cje i do cie ka nia dok to rów. Ja ko po to mek kró la So -

frak sa wo l" &ar li wo#$ od la bo ra to rium i ni cze go nie opa tru j" cu -

dzy s!o wem” (s. 107). 

Rze czy wi #cie je go opo wie#$ pe! na jest alu zji i na wi% za(, ale

to nie ozna cza, &e rów nie& przy pi sów. To opo wie#$ w!a sna,

któ ra po wsta !a pod czas oso bi stej po dró &y. I je #li kto# chce zo sta$
pi sa rzem, to po wi nien jak naj wi" cej w" dro wa$, po wi nien sta$ si"
ho mo pe re gri nus, gdy& wte dy do ko nu je si" w nas ko niecz na

re wo lu cja my #le nia, któ r% Ka d!u bek opi sa! na st" pu j% co: „Ka& da

po dró& uczy mnie po rzu ca$ my#l o jed no li to #ci #wia ta i ja kiej -

kol wiek har mo nii. Tra c" re spekt do #wia ta, któ ry jest ca !o #ci%,
gdy ja d". Ja d" w!a #nie po to, by stra ci$ sza cu nek do u!a dzo nych

my #li i u!a dzo ne go oto cze nia; do u!a dzo ne go mnie (…) i k!am -

li we go mnie” (s. 29). 

Fa do jest wi"c pio sen k% o tra ce niu sie bie k!am li we go i po szu -
ki wa niu praw dzi we go, o od kry wa niu te go, co na praw d" w &y ciu

wa& ne, czy li sa me go ist nie nia, któ rym ob da rzy! nas Eh jeh -
-Aszer -Eh jeh.

KSI!"KI KATARZYNA BERETA
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i blio te ka rzem by! i po et" rów no cze #nie to rzecz trud -
na. Ale uda $a si% ta sztu ka Kry stia no wi Ga $usz ce. D$u -
go let ni dy rek tor Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Ru dzie &l" skiej, wie lo krot nie na gra dza ny tak 'e za twór czo#!
li te rac k", opu bli ko wa$ to mik wier szy trakt@bi blio te ki w ca -
$o #ci po #wi% co ny ksi"' ni com i lu dziom w nich pra cu j" cym
oraz czy tel ni kom. Zbio rek bi blio tecz nych wier szy wy da ny zo -
sta$ – co war to pod kre #li! – przez Bi blio te k% &l" sk" w Ka -
to wi cach. Za le d wie 22 wier sze z po s$o wiem au to ra, w$a #ci -
wie ese jem o ro li bi blio tek w dzie jach ludz ko #ci i w na szej
co dzien nej #wia do mo #ci, to wy bór skrom ny, lecz tyl ko ilo -
#cio wo. Za ska ku je bo wiem bo gac twem po etyc kich tre #ci. 

God na po dzi wu jest in wen cja Ga $usz ki wy snu wa j" ce go z co -
dzien nych, ba nal nych zda rze( ory gi nal ne sko ja rze nia s$ow -
ne, za ska ku j" ce re flek sje – nie kie dy dow cip ne, in nym ra zem
pe$ ne fi lo zo ficz nej za du my. Jak 'e bo wiem zwy k$e jest spo -
strze 'e nie – wy ni ka j" ce za pew ne z do #wiad cze( spra wo wa -
nych przez au to ra funk cji nad zor czych – „nie któ re bi blio te -
kar ki / s" jak sól na otwar tej ra nie / b$a ze( sko po zu j" ce /
na uczo nych cer be rów / nie na wi dz" czy tel ni ków / któ rzy w ich
z$o #li wych oczach / nie ró' ni" si% od dzi kich hord”. Jed nak
przed sztam p" ra tu je ów wiersz sa ty rycz ne po dej #cie po ety
do te ma tu oraz nie kon wen cjo nal na me ta fo ry ka, a tak 'e nie -
co me ta fi zycz na zgo da na nie do sko na $o#! te go #wia ta:
„i gdy by nie to / 'e s" nie odzow ne jak re ga $y / – bo fi la ra mi
bi blio te ki na pew no nie s" – / mo' na by je $a two skre #li! / le -
ni wym po ci" gni% ciem pió ra / ale jak wi da! / nie mo' -
na” – pu en tu je Ga $usz ka. 

I trze ba przy zna!, 'e $a twiej mu pi sa! wier sze o w$a snej pra -
cy ni' przed sta wi cie lom in nych za wo dów, bo bi blio te ka pe$ -
na sztu ki s$o wa, pr% dzej sk$a nia do me ta fo ry zo wa nia co dzien -
no #ci. Trud no wy obra zi! so bie bo wiem sprze daw czy ni%
w zie le nia ku czy in for ma ty ka al bo mu ra rza pi sz" cych wier -
sze o w$a snym tru dzie. Z pew no #ci" by $y by to ja kie# so cre -
ali stycz ne po p$u czy ny. 

Ma bi blio te karz $a twiej, co nie ozna cza, 'e ka' dy po tra fi jak
Kry stian Ga $usz ka wy cza ro wa! po etyc ki mi wer sa mi pe$ n" cie -
p$ej drwi ny sce n% za chwy tu czy tel ni ka nie uro kiem wy po 'y -
czo nej ksi"' ki, lecz wdzi% ka mi po wab nej bi blio te kar ki:

B

Kry stian Ga !usz ka: trakt@bi blio te ka. Ka to wi ce 2015, ss. 42. 

Stra!nik
"wi#tego ognia

„prze wra ca wol no kart k% po kart ce / dla sa mej przy jem no #ci
sze le stu / pod wy czu lo nym okiem / m$o dej bi blio te kar ki ubra -
nej / w cie niut k" let ni" bluz k% / gdzie je dy nie cie nie / strze -
g" wej #cia / do dro gi mlecz nej”. Tak to od zgry) li wo #ci i u#mie -
chu po ci%' k" za du m% si% ga au tor. 

I nie by $o by te go po wa' ne go za s% pie nia si% po ety i bi blio -
te ka rza w jed nej oso bie, gdy by nie od wo $a nie si% do tra dy -
cji. Z niej bo wiem wy wo dzi si% prze #wiad cze nie i trak to wa -
nie bi blio te ki ja ko #wi" ty ni. Wie le ra zy pa da to s$o wo
w wier szach Ga $usz ki. War to wi%c za sta no wi! si% nad je go
poj mo wa niem przez po et%. Z jed nej stro ny bi blio te ka to miej -
sce, w któ rym „#wia t$o ob $a pio ne s$o wem /... za my ka skle -
pie nie jak w go tyc kiej ka te drze”. Za tem to sk$ad ni ca m" dro -
#ci nie tyl ko ludz kich, lecz i tych ob ja wio nych trans cen dent -
nym bla skiem. Ale ksi"' ni ca w je go uj% ciu mo 'e by! tak 'e
po pro stu zwy k$ym ko #cio $em, gdzie do ko nu je si% wca le nie -
tran scen dent ne #lu bo wa nie wy bran ce do zgon nej wier no #ci.
Za pew ne #wia do mo#! te go, 'e akt ma$ 'e( ski nie jest ni czym
nad zwy czaj nym, na ka zu je od ra zu w pu en cie te go wier sza za -
czy na j" ce go si% in ci pi tem: „sa mot ni w bi blio te ce” przy wró -
ci! bi blio te ce ran g% miej sca jed nak dru gie go po #wi" ty ni w hie -
rar chii sa crum. Bo te' #wi% to#! ksi"' ni cy – we d$ug Ga $usz -
ki – prze ja wia si% wy $"cz nie w jej in ten cjo nal nym trak to wa -
niu ja ko #wi% to #ci, a nie w kon struk cji sa mej bu dow li. Dla -
te go trak to wa na jest am bi wa lent nie, co wy ra 'a si% naj le piej
w na st% pu j" cych wer sach po ety: „otwie ram drzwi do bi blio -
te ki / i cho! nie pro wa dz" do nie ba / wiem 'e znaj d% tam ka -
wa $ek b$% ki tu”. Tak to ra cjo nal ne po dej #cie do w$a sne go fa -
chu mie sza si% w po ezji Ga $usz ki z ir ra cjo na li zmem po etyc -
kiej wy obra) ni, cz% sto wy ra 'a nej opi sem #wia t$o #ci o nie bie -
skim od cie niu i nie bia( skim ko lo ry cie. 

Ta kie oscy lo wa nie wo kó$ sa kral ne go trak to wa nia bi blio te -
ki przez po et% wy ni ka za pew ne z ko ja rze nia jej ja ko miej sca
prze cho wy wa nia ksi"g. Nie tyl ko za pi sów ludz kiej wie dzy,
re flek sji czy prze 'y wa nych ka tu szy fi zycz nych, jak i psy chicz -
nych, ale rów nie' dzie$ b% d" cych utrwa le niem bo skich my -
#li czy na ka zów. I sk$a nia si% wy ra) nie au tor w stro n% tra dy -
cji bi blij nej, co uwi dacz nia si% moc no w wier szu o in ci pi cie
„kie dy przyj dzie ko niec #wia ta”, gdzie po eta na wi" zu je wy -
ra) nie do Apo ka lip sy #w. Ja na.

Sta wia tak 'e au tor istot ne py ta nie o wspó$ cze sn" ro l% bi -
blio te ka rza. Czy jest jesz cze „stra' ni kiem #wi% te go ognia”?
A mo 'e ju' tyl ko urz%d ni kiem czu wa j" cym nad pra wi d$o wo -
#ci" ka ta lo go wych za pi sów i kul ty wo wa niu sza cun ku do ksi" -
'ek? Czy w do bie elek tro nicz nych ka ta lo gów i mod ne go za -
pi sy wa nia na wet po ezji w in ter ne to wej sie ci, ma jesz cze sens
pil no wa nie pa pie ro we go ksi% go zbio ru? To py ta nia, na któ re
tak 'e pra gnie od po wie dzie! Kry stian Ga $usz ka, zda j"c so bie
spra w% z za gro 'e nia je go by tu ja ko bi blio te ka rza. W tych dy -
le ma tach naj le piej do strzec mo' na uto' sa mia nie si% au to ra
z pod mio tem li rycz nym, któ rym raz jest kie row nik co dzien -
nie otwie ra j" cy i za my ka j" cy drzwi do bu dyn ku bi blio te ki, in -
nym ra zem bez oso bo wy mi $o #nik nie tyl ko ksi" 'ek, ale i spe -
cy ficz nej au ry pa nu j" cej w bi blio te ce. Wresz cie wiel bi ciel co
$ad niej szych bi blio te ka rek oraz kry tyk tych z przy pad ku.
Wszak 'e w ksi"' ni cy wa' ne s" te' praw dzi we na mi%t no #ci
jesz cze cze ka j" ce na, nie ko niecz nie li rycz ny, opis. 

Ma my za tem do czy nie nia w wier szach Kry stia na Ga $usz -
ki z za pi sem bar dzo oso bi stym, wzmoc nio nym przez wy po -
wia da nie si% w pierw szej oso bie licz by po je dyn czej, jak te'
po zor nie zo biek ty wi zo wa ny mi re flek sja mi na tu ry fi lo zo ficz -
nej. W$a #nie ta kie oscy lo wa nie po mi% dzy li ry k" kon fe syj -
nych – nie kie dy fi zy kal nych i psy chicz nych – prze 'y! a pa -
te tycz ny mi de kla ra cja mi o za nie po ko je niu lo sa mi #wia ta bez
ksi"g, nie ko niecz nie #wi% tych, po t% gu je wy mo w% wier szy za -
miesz czo nych w to mi ku trakt@bi blio te ki. Te krót kie b"d) do#!
przy d$u ga we, s$up ko we tek sty po zba wio ne ry mów nie s" wy -
$"cz nie uwa ga mi bi blio te ka rza wy chwa la j" ce go pod nie bio -
sa pra c% w ksi"' ni cy i roz wo dz" ce go si% nad po 'yt ka mi p$y -
n" cy mi z czy ta nia. 

KSI$%KI RYSZARD BEDNARCZYK



73

przed mo wie do ksi!" ki Pio tra Gu ze go Od wie dzi ny
u du chów i in ne opo wia da nia, opu bli ko wa nej w 2015
ro ku przez opol skie Wy daw nic two No wik, emi gra -
cyj ny po eta Flo rian #mie ja na rze ka na nie obec no$%

w $wia do mo $ci li te rac kiej pol skich czy tel ni ków twór czo $ci te -
go pi sa rza. Uro dzo ny w 1922 ro ku w Za wadz kiem Piotr Gu -
zy m&o do$% sp' dzi& w Tar now skich Gó rach. Po wy bu chu II woj -
ny $wia to wej w "o& nier skiej tu &acz ce tra fi& do dy wi zji pan cer -
nej ge ne ra &a Macz ka. Zde mo bi li zo wa ny stu dio wa& eko no mi'
w Lon dy nie, ale na uk' do ko( czy& w Po zna niu, do k!d prze niós&
si' w 1949 ro ku wraz z an giel sk! "o n!. W cza sach sta li ni zmu
pra co wa& w „Ty go dni ku Za chod nim” i wy da& trzy ksi!" ki kry -
mi nal ne. „Pod sen sa cyj n! fa bu &! kry &a si' tru ci zna” – oce ni&

W

Piotr Guzy: Odwiedziny u duchów i inne opowiadania. Wydawnictwo

Nowik, Opole 2015; s.208.                

Kto straszy
w prozie
Guzego

je kry tycz nie po la tach. Gdy na sta &a po li tycz na od wil" wy je -
cha& w 1957 ro ku z Pol ski. Pra co wa& w BBC i Ra diu Wol na Eu -
ro pa. Na eme ry tu rze osiad& w Hisz pa nii pod Wa len cj!. 

Pró b! oczysz cze nia za wspó& pra c' ze sta li ni zmem sta &y si'
je go wy da ne w la tach 60. XX w. na emi gra cji po wie $ci Krót -
ki !y cio rys bo ha te ra po zy tyw ne go, Stan wy j"t ko wy, Re qu iem
dla pa ni To si. Je dy nie po wie$% Zwi dy na wy so ko #ci, b' d! ca mi' -
dzy in ny mi post mo der ni stycz n! pró b! roz li cze nia z za fa& szo -
wa nym ob ra zem tu" po wo jen nej rze czy wi sto $ci w Po pie le i dia -
men cie Je rze go An drze jew skie go, uka za &a si' w 1994 ro ku
w Pol sce. Naj now szy zbiór opo wia da( jest ko lej n! pró b! przy -
wró ce nia kra jo wej pu blicz no $ci pa mi' ci o je go twór czo $ci.

Ju" po bie" na lek tu ra Od wie dzin u du chów i in nych opo wia da$
utwier dza w prze ko na niu, "e pro ble ma ty ka po ru sza na w tej pro -
zie z wol na sta je si' te ma tem roz wa "a( hi sto ry ków li te ra tu ry, któ -
rzy osta tecz nie usta l! miej sce Pio tra Gu ze go w par na sie. Wspó& -
cze sny czy tel nik nie jest ra czej za in te re so wa ny oso bi sty mi roz -
li cze nia mi pro za ika z w&a snym "y ciem. Otwie ra j! ce zbiór opo -
wia da nia wo jen ne po wie la j! bo wiem sche ma ty zna ne znacz nie
le piej z li te ra tu ry fak tu. Opi sa ne w Wiel kim nie szcz% #ciu lo sy akow -
skie go od dzia &u roz bro jo ne go pod st'p nie przez czer wo no ar mi -
stów ja ko$ nie wstrz! sa j! su mie niem. Bar dziej po ru sza j! ce
opo wia da nie Ma &a Niu sia z mi siem o tra gicz nej $mier ci mat ki i cór -
ki pod czas wrze $nio wych bom bar do wa( Pol ski przy po mi na j! do -
brze zna ne sce ny z po wie $ci, re por ta "y, fil mów in nych au to rów.
Z ko lei z kil ku tek stów – wy ni ka j! cych za pew ne z oso bi stych prze -
"y% au to ra – o an giel skich ko bie tach prze "y wa j! cych mi &o sne roz -
cza ro wa nia i sa tys fak cje w cza sie in wa zji nie miec kie go lot nic -
twa na An gli' cie kaw sze zda je si' ty tu &o we opo wia da nie zbio -
ru ni" do$% zdaw ko wa Fri da. Nie przy no sz! nic no we go opo wia -
da nia roz li cze nio we z cza sa mi sta li ni zmu Wstyd czy B% dziesz mi -
&o wa& ka ta swe go! – b' d! ce pi sar sk! eks pia cj!. Te mo ty wy pod -
j' li ju" wcze $niej bar dziej zna ni pi sa rze. Naj cie kaw sze z nich jest
na pew no to za ty tu &o wa ne Ostat nia po s&u ga. Hi sto ria przy pad -
ko we go spo tka nia dziad ka z wnucz k!, któ rej opie ku nem by& daw -
ny sta li now ski opraw ca bo ha te ra, i urz! dze nia mu po grze bu. Tekst
ten to do wód na ab surd ist nie nia. 

Na szcze gól n! uwa g' za s&u gu j! dwa opo wia da nia – Bied na Li -
lo i Bo ska Chri sta – o mi &o $ciach "y j! cych na emi gra cji pol skich
bo ha te rów z Niem ka mi. W ci!g ero tycz nych opi sów i to wa rzy sz! -
cym im psy chicz nych wzlo tów pro za ik wpla ta je dy nie przy t&u mio -
ne re flek sje o iro nii dzie jów. Fa bu &y oby dwu utwo rów ma j! pe cho -
we za ko( cze nie, pe& ne szcz' $cie nie jest osi! gal ne, a bo ha te ro wie
do pie ro w fi na le przy po mi na j! so bie, "e za po mnie li po wie dzie%
part ner kom, jak bar dzo je ko cha li. W tych tek stach Pio tra Gu ze -
go za cie ra si' ju" pa mi'% o bo le snej "o& nier skiej prze sz&o $ci, a li -
cz! si' je dy nie ucie chy p&y n! ce z do stat nie go "y cia na emi gra cji.

KSI!"KI RYSZARD BEDNARCZYK

W muzeach nie wszystkie eksponaty 
mo!na zawsze ogl"da'.

Postanowili#my pokazywa' niektóre 
na naszych &amach.

Dzi# pocztówka ze zbiorów 
Muzeum Historii Katowic.

Ulica Dworcowa w okresie mi%dzywojennym.
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Cho cia! z us"ug Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w Gli wi -

cach re gu lar nie ko rzy sta wie le
osób, bo oko "o 40 ty si# cy miesz -
ka$ ców, to i tak gli wic cy bi blio -
te ka rze wci%! po szu ku j% no -
wych, ory gi nal nych roz wi% za$,
któ re po zwo li "y by na po zy ska -
nie ko lej nych od bior ców. Jed no -
cze &nie tych ju! prze ko na nych
war to za sko czy' nie ty po w% ofer -
t%. I by' za wsze naj bli !ej lu dzi. 

Dla te go Miej ska Bi blio te -
ka Pu blicz na w Gli wi cach po -
sta no wi "a wyj&' z ini cja ty w%
otwar cia punk tu bi blio tecz ne -
go w cen trum han dlo wym Fo -
rum. To zna ko mi te miej -
sce – mi mo je go ko mer cyj ne go
cha rak te ru – do re ali za cji
wspo mnia nych ce lów. Da je
mo! li wo&' za pro po no wa nia
ofer ty kul tu ral nej na praw d#
sze ro kie mu gro nu od bior ców.
Za le ta mi pla ców ki s% te!: d"u -
gi czas otwar cia przez sie dem
dni w ty go dniu (w po nie dzia" -
ki, czwart ki i nie dzie le od
12.00 do 20.00, a w po zo sta "e
dni od 9.00 do 20.00), do god -
ny do jazd, par kin gi oraz do -
st#p no&' obiek tu dla osób nie -
pe" no spraw nych.

Roz mo wy dy rek to rów bi blio -
te ki i cen trum han dlo we go prze -
bie ga "y w at mos fe rze ogrom nej
otwar to &ci oraz ch# ci wspó" -
pra cy. Ich efek tem by "o uru -
cho mie nie no we go punk tu 
bi blio tecz ne go Bi blio fo rum. In -
au gu ra cji je go dzia "al no &ci 
– 22 czerw ca 2015 ro ku – to wa -
rzy szy "y czte ry wy sta wy. Pierw -
sza z nich pt. „Czym jest eks li -
bris?” za po cz%t ko wa "a dzia "a nie
GE GE – Gli wic kiej Edu ka cyj -
nej Ga le rii Eks li bri su, któ ra mo -
g"a zo sta' otwar ta dzi# ki wspó" -
pra cy bi blio te ki z Wy dzia "em
Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu (l% -
skie go. Za pre zen to wa no wy sta -
w# rze)b ce ra micz nych dr Ka ta -
rzy ny Handz lik -B%k (z Za k"a du
Rze) by In sty tu tu Sztu ki na Uni wer sy te cie
(l% skim), in spi ro wa nych twór czo &ci% Bo le -
s"a wa Le &mia na, a tak !e eks po zy cj# przy go -
to wa n% przez Wy dzia" Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki (l% skiej w Gli wi cach. Przed sta wio no
rów nie! fo to gra fie na wi% zu j% ce do zna -
nych i lu bia nych lek tur, wy ko na ne przez Bo -
!e n# Nit k#, b# d% ce przed mio tem kon kur su

„Po nit ce… do ksi%! ki”. Po nad to we wspó" -
pra cy z Ze spo "em Szkó" Ogól no kszta" c% cych
Spe cjal nych nr 7 w Gli wi cach przy go to wa -
no po ru sza j% c% wy sta w# zdj#' nie pe" no -
spraw nych dzie ci z ich ro dzi ca mi. 

W ofer cie no we go punk tu bi blio tecz ne go
s% nie tyl ko bo ga te i atrak cyj ne zbio ry
(ksi%! ki, cza so pi sma, au dio bo oki, e -bo oki, gry

plan szo we, fil my DVD, p"y ty
gra mo fo no we) czy mo! li wo&'
wy po !y cze nia na mie si%c czyt -
ni ka e -bo oków, ale rów nie!
przed si# wzi# cia re ali zo wa ne
w Bi blio fo rum. Jed nym z nich
jest „Czy ta nie umy s"u” – cykl
warsz ta tów pro wa dzo nych przez
spe cja li stów z ró! nych dzie dzin
(m.in. z psy cho lo gii, lo go pe dii,
pe da go gi ki). Pierw sze za j# cia
od by "y si# w lip cu. Pod czas
spo tka$ po ru szo ne zo sta "y za -
gad nie nia do ty cz% ce me tod ra -
dze nia so bie ze stre sem, za bu -
rze$ od !y wia nia, wa run ków
pra wi d"o we go roz wo ju dzie ci.
Po wa ka cjach roz pocz n% si# co -
mie si#cz ne warsz ta ty dla m"o -
dzie !y pod ha s"em „Opo wie my
wam” – or ga ni zo wa ne przy
wspó" udzia le Ze spo "u Szkó"
Spe cjal nych im. Ja nu sza Kor cza -
ka oraz Ze spo "u Szkó" Ogól no -
kszta" c% cych Spe cjal nych nr 7.
Cykl po &wi# co ny pro ble mom
osób z nie pe" no spraw no &ci% 
b# dzie uczy" em pa tii, to le ran cji
i zro zu mie nia. Nie ba wem 
– w pa) dzier ni ku – ru szy tak !e
pro jekt b# d% cy wspar ciem m.in.
dla osób po szu ku j% cych pra cy.
Za j# cia po pro wa dz%: co ach, do -
rad ca fi nan so wy, spe cja li sta
w za kre sie pi sa nia wnio sków
o &rod ki unij ne, do rad ca za wo -
do wy. 

Sze&' ty go dni funk cjo no wa -
nia Bi blio fo rum przy nio s"o ju!
wy mier ne efek ty, to: 2323 czy -
tel ni ków od wie dza j% cych punkt
bi blio tecz ny, 1051 za re je stro -
wa nych u!yt kow ni ków (w tym
294 oso by, któ re po raz pierw -
szy przy sz"y do Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w Gli wi -
cach), 458 u!yt kow ni ków
ko rzy sta j% cych ze sta no wisk
kom pu te ro wych i do st# pu
do In ter ne tu, 3227 wy po !y -
czo nych ksi% !ek i 411 wy po !y -
czo nych fil mów i au dio bo -
oków. 

Licz by te wy ra) nie do wo dz% za sad no &ci
urz% dze nia bi blio te ki w cen trum han dlo -
wym. Otwar cie Bi blio fo rum to z pew no -
&ci% s"usz na de cy zja!

BO GNA DO BRA KOW SKA
IZA BE LA KO CHA* CZYK

MAR TA KRY(

Z +YCIA
BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Biblioforum – biblioteka
w centrum handlowym

Otwar cie Bi blio fo rum 

Za j! cia dla dzie ci – „Pie go wa te wa ka cje w bi blio te ce”

Do od wie dze nia Bi blio fo rum za ch! ca ja sne, prze stron ne… … i no wo cze "nie urz# dzo ne wn! trze
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Na warsz ta tach

S
za now ni Pa! stwo! Ostat nio za rzu -

co no mi, "e b#$d nie u"y #em for my

na warsz ta tach. Po no% po wi nie nem by#
po wie dzie%: pod czas warsz ta tów. Czy mo -

ja kon struk cja na warsz ta tach w tym u"y -

ciu by #a b#$d na? Prze cie" mó wi my na za -
j! ciach, na "wi cze niach, na wy k#a dach,

na lek cjach, a warsz ta ty ozna cza j& tu ko -

lej n& od mia n$ za j$%. 
W za sa dzie sam Pan do sko na le od po -

wie dzia# na swo je py ta nie, wy pa da za tem

tyl ko po twier dzi% s#usz no'% Pa na ar gu -

men ta cji. Warsz ta ty s& de fi nio wa ne

w s#ow ni kach ja ko „za j$ cia prak tycz ne,

do sko na l& ce ja k&' umie j$t no'% tech nicz -

n&”, „kurs ja kich' umie j$t no 'ci, zwy kle

ar ty stycz nych, ma j& cy cz$ sto po sta% kil -

ku dnio we go in ten syw ne go szko le nia

pro wa dzo ne go przez pro fe sjo na li stów,

do st$p ne go te" dla ama to rów” (Uni wer -
sal ny s#ow nik j! zy ka pol skie go pod red.

Sta ni s#a wa Du bi sza), „za j$ cia o cha rak -

te rze %wi cze!, szko le nia, zwy kle ar ty -

stycz ne” (Wiel ki s#ow nik po praw nej 
pol sz czy zny PWN pod red. An drze ja

Mar kow skie go), „ogó# za j$%, któ rych

ce lem jest po g#$ bia nie wie dzy i do sko na -

le nie okre 'lo nych umie j$t no 'ci” (Wiel ki

s#ow nik j! zy ka pol skie go PAN
– www.wsjp.pl). W ostat nim z wy mie nio -

nych s#ow ni ków warsz ta ty s& uzna ne

za po zasz kol ne for my na ucza nia, wzgl$ -
dem któ rych hi pe ro ni mem, czy li wy ra -

zem o zna cze niu szer szym i nad rz$d nym,

jest wy mie nio ny przez Pa na rze czow nik

za j! cia. S#ow nik ten po da je cz$ ste po #& -
cze nia z for ma mi warsz tat i warsz ta ty, ta -

kie jak je cha", tra fi" na warsz tat; je$ dzi",
po je cha", pój%" na warsz ta ty, co po ka zu -

je, "e ma my do czy nie nia z #&cz li wo 'ci&
po dob n& do wy mie nio nych w py ta niu

form: za j! cia, "wi cze nia, wy k#a dy, lek cje. 

Id&c tym tro pem, nie mo "e my ne ga tyw -

nie oce nia% u"y wa nia po #& cze nia

na warsz ta tach. Wr$cz prze ciw nie: na le -

"y do strzec, "e po #& cze nie owo jest jed -

nym z mo" li wych spo so bów przed sta wie -

nia sy tu acji, rów nie po praw nych, cho%
nie co ró" ni& cych si$ sen sem. O zna cze -

niu u"y tej kon struk cji za de cy du je u"y cie

któ re go' z przy im ków. Przy imek na przy -

#& cza na zw$ spo tka nia lub im pre zy, w któ -

rych da na oso ba uczest ni czy, np. Na ze -
bra niu roz ma wia no o bu d&e cie. By li %my
na kon cer cie. Pro fe sor wspo mnia# o tym
na wy k#a dzie. 'wi czy li %my to na warsz -
ta tach. Przy imek pod czas ko mu ni ku je na -

to miast, "e da ne zda rze nie mia #o miej sce

np. w trak cie cze go', czy li – no men

omen – sil niej ak cen tu je czaswy da rze nia.

Mo "e my za tem po wie dzie% na warsz ta -
tach lub pod czas warsz ta tów, na wy k#a -
dzie lub pod czas wy k#a du, na lek cji lub

pod czas lek cji itd. 

Kon struk cji nie znacz nie ró" ni& cych

si$ zna cze niem jest w pol sz czy( nie wie -

le, mó wi my np. "e kto% cie szy si! z ko -
go!, z cze go!, je 'li ma my na my 'li wy -

da rze nia przy sz#e lub bie "& ce, np. Cie szy#
si! z wnu ka. Cie sz! si! (z te go), &e ci! wi -
dz!. Mó wi my te", "e kto%, co% cie szy si!
na co!, kie dy idzie o wy da rze nia przy sz#e,

np. Cie szy# si! na cze ka j( c( go po dró&.
Po wie my rów nie", "e kto% cie szy si!
czym!, aby wy ra zi%, "e cie szy si$ zja wi -

ska mi trwa j& cy mi ja ki' czas, np. Cie szy#
si! &y ciem. 

Wspo mnie% war to, "e pod kre 'lo ny

w py ta niu przy imek pod czas jest uzna -

wa ny za wy raz ksi&" ko wy (czy li wy st$ -
pu j& cy w pi sa nej od mia nie j$ zy ka lub

w sta ran nych wy po wie dziach mó wio -

nych, na le "& cy do sty lu pu bli cy stycz ne -

go lub li te rac kie go), a przy imek na jest

sty lo wo neu tral ny, cho% ostat nio by wa

nad u"y wa ny w j$ zy ku po tocz nym. By%
mo "e oso ba, któ ra za rzu ci #a Pa nu nie po -

praw no'%, jest przy wi& za na do j$ zy ka li -

te rac kie go, sta ran ne go, to te" sta ra si$ pro -

mo wa% for my jed no znacz nie po praw ne,

na le "& ce do sty lu wy so kie go, do ja kich

na le "y przy imek pod czas.

KA TA RZY NA WY RWAS

J
esz cze w cza sach kas bi le to wych i lek -

ko gar ba tych tek tu ro wych bi le tów

ko le jo wych, za wia dow ców z dziur ka -

czem w bud ce wy pusz cza j& cych po -

dró" nych na pe ron, zo sta #em za pro szo -

ny na im pre z$ pla stycz n& do Nie miec

Za chod nich. 

Za j& #em miej sce przy oknie, dla lu bi& -
ce go pa trze% w ucie ka j& cy pej za" – bez -

cen ne. 

Po zna nym Opo lu i nie ob cym mi Wro -

c#a wiu na sta #y mniej mi zna ne wi do ki,

nie co da lej po ja wi #a si$ Frie dens gren ze

i na sta #o DDR.

Z za cie ka wie niem pa trza #em na doj rza -

#e wie kiem Ju gend bri ga den pra cu j& ce

na wiel kich po lach spó# dziel czych, z uwa -

g& czy ta #em trans pa ren ty za pew nia j& ce

o wie ku istej przy ja( ni, wal ce o po kój i ja -

sno sfor mu #o wa ne ce le do osi& gni$ cia

w nie da le kiej przy sz#o 'ci. 

Ju" bli "ej dru giej gra ni cy od wie dzi li

nas ele ganc cy pa no wie w uni for mach, jak -

by zna nych mi z fil mów hi sto rycz nych, by li

zde cy do wa nie grzecz ni, cho% nie ko niecz -

nie mi li, wska zu j&c na wa liz k$ mó wi li: ma -

chen Sie bit te das auf... lub z pol ska – jest

bro nia, gra na ten... ma ma schi nen ge wehr? 

Nie wy pa da #o si$ dzi wi%, dla cze go o to

py ta j& przy wy je( dzie z ich kra ju a nie py -

ta li przy wje( dzie, wi docz nie wi$k szy

u nich export ni" im port.

Za we wn$trz n& nie miec k& gra ni c&
przy sn& #em, a da le ko po tem by# Do rt -

mund i wy siad ka, st&d mu sia #em po je cha%
jesz cze tro ch$ da lej, zwy czaj nie ku pi% bi -

let i po je cha% na 6 Berg ka me ner Bil der

Ba sar.

Nie by #o kas bi le to wych, obej rza #em si$
i za uwa "y #em du "& sza f$ z okien ka mi,

przy ci ska mi i opi sem, prze czy ta #em, na -

ci sn& #em ko lej ne gu zi ki i wy le cia# pa pie -

ro wy bi le cik... 

By #o tak "e na po mnie nie by przed od -

jaz dem bi let ungülti gen i tu mia #em pro -

blem, ta du "a sza fa nie mia #a "ad nej

szcze li ny ani okien ka, w któ re mo" na by

we tkn&% bi let i unie wa" ni%.
Sta n& #em z bo ku i cze ka #em chwi l$,

przy szed# pa sa "er i we tkn&# bi let do ma -

#e go wi haj stra na dr&" ku przy wyj 'ciu

na pe ron. 

Wie dzia #em, lecz nie uczy ni #em te go

od ra zu, mia #em jesz cze czas, du "o cza -

su... wy sze d#em przed Bahn hof, po spa -

ce ro wa #em w po bli "u, wy pi #em pi wo

i wró ci #em na dwo rzec.

Ska so wa #em bi let i wy sze d#em na pe -

ron, po tem prze czy ta #em na od wrot nej

stro nie bi le tu, "e po unie wa" nie niu jest

on wa" ny ju" tyl ko go dzi n$... jak do brze

"e nie uczy ni #em te go od ra zu.

!

Anegdoty
HENRYK!BZDOK



76

NOTATNIK
KULTURALNY
Redaguj!: 
Wies"awa Konopelska 
Jan Picheta 
Joanna Kotkowska, 
Janusz Wójcik
Maria Sztuka
Jacek Sikora 

He in rich Schulz -Beu then 
– kom po zy tor od na le zio ny
BYTOM Rok 2015 r. jest ob cho dzo ny w Mu zeum Gór no !l" skim
w By to miu ja ko rok ju bi le uszo wy, upa mi#t nia j" cy po sta$ kom po -
zy to ra He in ri cha Schul za -Beu the na. 

Uro dzi% si# w By to miu w 1838 r., w ro dzi nie o tra dy cjach ap te -
kar skich. Je go dzia dek Sa mu el by% w%a !ci cie lem pierw szej uprzy -
wi le jo wa nej by tom skiej ap te ki „Al te Apo the ke”. Tra dy cje ro dzin -
ne kon ty nu owa% rów nie& oj ciec Al brecht – by% w%a !ci cie lem ap te ki
w My s%o wi cach. W 1847 r., po !mier ci oj ca, ro dzi na Schul zów prze -
nio s%a si# do Wro c%a wia, gdzie He in rich Schulz uko' czy% naj pierw
szko %# re al n", na st#p nie roz po cz"% na uk# na Uni wer sy te cie Wro c%aw -
skim, gdzie stu dio wa% na wy dzia le fi lo zo ficz nym. Je go nie prze ci#t -
ny ta lent mu zycz ny oraz za mi %o wa nie do mu zy ki, któ re prze j"%
po swo ich ro dzi cach spra wi %y, &e osta tecz nie uko' czy% Kon ser wa -
to rium Mu zycz ne w Lip sku. Z oka zji ju bi le uszu 400-le cia wro c%aw -
skiej Al ma Ma ter skom po no wa% !pie wo gr# „Fri do lin”. Suk ces te go
utwo ru sk%o ni% ro dzi n# do op%a ce nia mu dal szych stu diów, na kie -
run ku kom po zy cji. Wcze !niej ka rie rze mu zy ka sprze ci wia% si# g%ów -
nie dzia dek, któ ry uwa &a% ka rie r# mu zy ka za za j# cie nie od po wied -
nie dla od po wie dzial ne go m#& czy zny. Wy raz przy wi" za nia
do ro dzin ne go mia sta, z któ rym men tal nie zwi" za ny by% do ko' ca
&y cia, da% sy gnu j"c – po cz"w szy od 1864 r. – na pi sa ne przez sie bie
dzie %a mu zycz ne ja ko Schulz -Beu then, do da j"c dru gi cz%on na zwi -
ska – ów cze sn" na zw# By to mia (Beu then). W 1866 r. kom po zy tor
prze niós% si# do Zu ry chu, gdzie spo ro two rzy%, pu bli ko wa% rów nie&
kry ty ki mu zycz ne w „Neue Zürcher Ze itung”. W la tach 1880–1893
prze by wa% w Dre( nie, w la tach 1893–1895 w Wied niu, by w 1895
r. osi"!$ na sta %e w Dre( nie. Tam te& otrzy ma% po sa d# na uczy cie la,
a pó( niej pro fe so ra kon ser wa to rium. Pod ko niec &y cia tra fi% do za -
k%a du dla ner wo wo cho rych w Löbtau, gdzie zo sta% po cho wa ny. Zmar%
w 1915 r. 

Jest za li cza ny do gru py kom po zy to rów szko %y no wo nie miec kiej,
po zo sta j" cej w kr# gu od dzia %y wa' Fran cisz ka Lisz ta i Ri char da Wa -
gne ra. Skom po no wa% 132 dzie %a, w tym: 8 sym fo nii, 7 po ema tów
sym fo nicz nych, po nad to utwo ry wo kal no -in stru men tal ne – wal ce,
!pie wo gry, ope ry, psal my i pie !ni, czy utwo ry chó ral ne. 

100. rocz ni ca !mier ci He in ri cha Schul za -Beu the na sta %a si# pod -
sta w" dla po wzi# cia pro jek tu, któ re go ce lem b# dzie przy po mnie -
nie i po pu la ry za cja eu ro pej skiej kla sy, acz kol wiek za po mnia ne -
go kom po zy to ra ze )l" ska, zwi" za ne go men tal nie i emo cjo nal nie
z mia stem lat dzie cin nych. Je go po sta$ i twór czo!$ spla ta i prze -
ni ka kul tu ro wo czte ry pa' stwa – Pol sk#, Niem cy, Au stri#
i Szwaj ca ri#.

W zbio rach Bi blio te ki Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach znaj -
du je si# r# ko pis jed ne go z utwo rów – VI Sym fo nii c -moll „Ko enig
Le ar” [Król Le ar] in spi ro wa nej po nad cza so wym dzie %em Wil lia ma
Szek spi ra. W ma ju r# ko pis zo sta% pod da ny di gi ta li za cji, na to miast
ory gi na% mo& na b# dzie zo ba czy$ pod czas wy sta wy „He in rich
Schulz -Beu then. *y cie –twór czo!$ –in spi ra cje”. Nie wie le za cho -
wa %o si# ma te rial nych pa mi" tek po kom po zy to rze. W zbio rach Mu -
zeum Gór no !l" skie go znaj do wa %a si# jesz cze przed wy bu chem II woj -
ny !wia to wej ma ska po !miert na He in ri cha Schul za -Beu the na. By%
to wy ko na ny na za mó wie nie by tom skie go mu zeum od lew gip so wy
z ory gi na %u prze cho wy wa ne go w Mu zeum w Dre( nie. Znak cza su
i kru cho!$ ma te ria %u spra wi %y, &e ma ska po !miert na nie za cho wa %a
si#. W zwi"z ku z ob cho da mi ju bi le uszu 100-le cia !mier ci by tom skie -
go kom po zy to ra za da nia jej od two rze nia, w opar ciu o za cho wa n"

fo to gra fi# ma ski, jak rów nie& in ne fo to gra fie ar ty sty, pod j"% si# by -
tom ski ar ty sta -rze( biarz – Hen ryk Fu da li.

Ko or dy na to rem pro jek tu jest dr Jo an na Lu sek, part ne rem – Obe -
rschle si sches Lan de smu seum w Ra tin gen. Pro jekt re ali zo wa ny jest
przy wspar ciu Fun da cji Wspó% pra cy Pol sko -Nie miec kiej; zo sta% ob -
j# ty pa tro na tem ho no ro wym am ba sa do ra Re pu bli ki Fe de ral nej
Nie miec w Pol sce – Rol fa Ni kie la.

W ra mach pro jek tu od by %y si# licz ne warsz a ty pla stycz ne, kon -
kur sy wie dzy o kom po zy to rze – je go &y ciu i twór czo !ci i kon kurs
fo to gra ficz ny. 

Pa tro nem me dial nym pro jek tu jest mie si#cz nik „)l"sk”. 
Mu zeum Gór no !l" skie za pra sza do udzia %u w wy da rze niach

przy go to wa nych w ra mach pro jek tu He in rich Schulz -Beu then. !y -

cie –twór czo"# –in spi ra cje:

24 pa! dzier ni ka 
Pa nel dys ku syj ny: W !wie cie d"wi# ków – o po nad cza so wej ro li

mu zy ki z udzia %em Ali cji Knast, Wie s%a wy Ko no pel skiej, Pio tra Szal -
szy, Alek san dry Ba tog i prof. dr. hab. Alek san dra La so nia. 

Kon cert ka me ral ny He in ri cha Schul za -Beu the na por tret mu -

zycz ny we wspó% pra cy ze )l" skim To wa rzy stwem Mu zycz nym
z udzia %em pia ni sty – To ma sza Ka mie nia ka.

28 li sto pa da
Kon cert ka me ral ny He in rich Schulz -Beu then. Ku pa mi# ci

z udzia %em or ga ni sty To ma sza Plo cha i wio lon cze list ki Ma% go rza -
ty Maj nusz. Ko men tarz s%ow ny: Jo an na Lu sek i Ma ciej Dro'.

16 grud nia
Wer ni sa" i pre zen ta cja bio gra fii ar ty sty: He in rich Schulz -Beu -

then. !y cie -twór czo"# -in spi ra cje. Ku ra tor, au tor bio gra fii: Jo an na
Lu sek.

Ju bi le usz Ja nu sza Kar bow nicz ka

TYCHY Ju bi le uszo w" wy sta w# ma lar stwa i ry sun ku Ja nu sza Kar -
bow nicz ka za ty tu %o wa n" „Roz mo wa” przy go to wu j" z oka zji 40. le -
cia pra cy twór czej ar ty sty Mu zeum Miej skie oraz Miej ska Ga le ria
Sztu ki „Obok” w Ty chach. 

Ja nusz Kar bow ni czek przez wie le lat by% miesz ka' cem Ty chów,
ak tyw nie za an ga &o wa nym w kre owa nie &y cia ar ty stycz ne go mia sta.
Wspó% or ga ni zo wa% m.in. Ty skie Kon fron ta cje )ro do wi ska Twór cze -

He in rich Schulz -Beu then.
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go, kon kur sy „Mu zy ka w ma lar stwie”; wie lo krot nie pi sy wa! tek sty
do ka ta lo gów wy staw; wspó! pra co wa! z Urz" dem Mia sta w Ty chach
w za kre sie pro jek to wa nia gra ficz ne go pu bli ka cji; za an ga #o wa ny by!
w dzia !al no$% Miej skiej Ga le rii Sztu ki „Obok”.

Ar ty sta uro dzi! si" w Prze my $lu. Stu dio wa! na Wy dzia le Gra fi -
ki w Ka to wi cach Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie. Dy plom
uzy ska! w 1975 ro ku w Pra cow ni Pla ka tu prof. Ta de usza Gra bow -
skie go i w Pra cow ni Ksi&# ki prof. Sta ni s!a wa Klu ski. Od 1977 ro -
ku jest pe da go giem ma cie rzy stej uczel ni. Obec nie, b" d&c pro fe so -
rem Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Ka to wi cach, pro wa dzi au tor sk&
pra cow ni" ry sun ku. Upra wia ma lar stwo, ry su nek oraz pro jek to wa -
nie gra ficz ne.

Ja nusz Kar bow ni czek pre zen to wa! sw& twór czo$% na bli sko sie -
dem dzie si" ciu wy sta wach in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c&. Jest
lau re atem licz nych na gród i wy ró# nie', m. in.: Ogól no pol skie go „Sa -
lo nu Zi mo we go”, BWA, Ra dom (1979 – wy ró# nie nie, 1987 – I na -
gro da); Ogól no pol skiej Wy sta wy Ma lar stwa „Biel ska Je sie'”,
BWA, Biel sko -Bia !a (1979 – me dal, 1980 – wy ró# nie -
nie, 1989 – srebr ny me dal); cy klicz nych kon kur sów „Pra ca Ro ku”
w Ka to wi cach (‘91 – III na gro da, ‘93 – Grand Prix, edy cje ‘99, ‘01,
„04, ‘06 i ‘08 – na gro dy). Zo sta! od zna czo ny Srebr nym Krzy #em
Za s!u gi (1998) oraz Br& zo wym Me da lem „Za s!u #o ny Kul tu rze Glo -
ria Ar tis” (2013).

Wy sta w" mo# na ogl& da% od 10 do 31 pa( dzier ni ka 2015.
Pa tro nem me dial nym wy sta wy jest mie si"cz nik „)l&sk”. 

Fe sti wal „Fi de et Amo re” roz po cz! ty
!ORYW upal ny, pi&t ko wy wie czór, 7 sierp nia, w naj wi"k szej $wi& -
ty ni 60-ty si"cz nych *or od by! si" kon cert in au gu ru j& cy IX edy cj"
Fe sti wa lu Twór czo $ci Re li gij nej Fi de et Amo re. W ra mach im pre -
zy co ro ku pre zen to wa ne s& ró# ne ga tun ki mu zy ki re li gij nej, któ -
rych wy ko naw ca mi s& naj lep si ar ty $ci z kra ju i za gra ni cy. W tym
ro ku or ga ni za to rzy fe sti wa lu przy go to wa li 11 kon cer tów, se sj" na -
uko w& o $w. Hil de gar dzie z Bin gen, spo tka nie li te rac kie, warsz ta -
ty wo kal no -li tur gicz ne i in ne atrak cje. Dy rek tor #or skie go MOK i dy -
rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu przed sta wi li gro no pa tro nów
ho no ro wych, w$ród któ rych znaj du j& si" abp Wik tor Skworc, bp Ko -
$cio !a Ewan ge lic kie go Ma rian Nie miec, prof. Krzysz tof Pen de rec -
ki, pa tro nów me dial nych (w tym gro nie jest mie si"cz nik „)l&sk”)
oraz $ro do wi sko wspó! pra cow ni ków i do bro dzie jów fe sti wa lu. Wie -
czór in au gu ra cyj ny od by wa j& cy si" pod ho no ro wym pa tro na tem Mi -
ni ster stwa Kul tu ry Fe de ra cji Ro syj skiej za szczy ci! swo j& obec no -
$ci& przed sta wi ciel am ba sa dy, at taché do spraw kul tu ry, Emil
Shy ka liev. W od czy ta nym prze ze' s!o wie am ba sa do ra Ser geya An -
dre eva, umiesz czo no prze s!a nie: „Zgod nie z wie lo let ni& do br& tra -
dy cj& wa sze fo rum sku pia przed sta wi cie li sztu ki re li gij nej, któ rzy
pre zen tu j& wspa nia !e przy k!a dy mu zy ki sym fo nicz nej, chó ral nej i ka -
me ral nej. Ich na tchnio na umie j"t no$% prze ko nu je, #e praw dzi wa kul -
tu ra nie sie ogrom ny za sób si !y mo ral nej i du cho wo wzbo ga ca ludz -
kie #y cie.” 

Obec no$% ro syj skie go dy plo ma ty by !a uza sad nio na m.in. sta ra -
nia mi, aby w ra mach fe sti wa lu wy ko na% „Pa sj" wg $w. Ma te usza”,
dzie !o me tro po li ty Hi la rio na Al fie je va. Cho cia# w tym ro ku by !o

to nie mo# li we, mu zy k" pra wo s!aw n& do sko na le za pre zen to wa! Chór
Te atru Mu zycz ne go z Ka li nin gra du pod ba tu t& Kon stat ni na Bie -
!o no go wa. W i$cie na tchnio ny spo sób chó rzy $ci $pie wa li dzie !a 
mu zy ki ro syj skiej, m.in. M. Mu sorg skie go, G. Swi ri do wa, P. Cze -
sna ko wa i frag men ty „Li tur gii $w. Ja na Chry zo sto ma” 
P. Czaj kow skie go. Mu zy ka by !a „prze ty ka na” mo dli twa mi wschod -
nich oj ców Ko $cio !a: $w. Ata na ze go, $w. Ja na Chry zo sto ma i $w.
Efre ma Sy ryj czy ka. Po owa cji na sto j& co ar ty $ci wy ko na li dwa utwo -
ry w j" zy ku pol skim zwi& za ne z kul tem MB Cz" sto chow skiej, wy -
wo !u j&c jesz cze wi"k sze wzru sze nie i du cho we unie sie nie s!u cha -
czy, cze mu da! wy raz prze ma wia j& cy na ko' cu, abp Da mian Zi mo',
se nior ar chi die ce zji ka to wic kiej. Stwier dzi! on m.in.: „…mo #e my
si" wie le na uczy% od Ko $cio !a na Wscho dzie, któ ry tak moc no pod -
kre $la zna cze nie Du cha )wi" te go. Niech ta udu cho wio na mu zy -
ka nas !& czy i pro wa dzi ku przy sz!o $ci”. B!o go s!a wie' stwo hie rar -
chy b" dzie to wa rzy szy !o uczest ni kom fe sti wa lu, a# do je go
za ko' cze nia, 16 X 2015. 

Pro gram dal szych wy da rze': www.fi de eta mo re.zo ry.pl

Na gro da in ter nau tów
BIELSKO-BIA"A Gdy by o wy ni kach XLII Bien na le Ma lar stwa
„Biel ska Je sie' 2015” de cy do wa li in ter nau ci, lau re atem g!ów -
nej na gro dy zo sta! by uro dzo ny w P!oc ku w 1973 r. Adam Rut -
kow ski. Je go olej ne dzie !o „Bun gee wg Ga brie la Met su” – na -
wi& zu j& ce do ba ro ko we go p!ót na „De ad Cock” p"dz la
zna ne go XVII -wiecz ne go ma la rza ho len der skie go zo sta !o zwy -
ci"z c& g!o so wa nia in ter nau tów na naj cie kaw szy ob raz na de s!a -
ny na te go rocz ny kon kurs. Pra ca ta otrzy ma !a 1930 g!o sów spo -
$ród 40726 od da nych pod czas trwa j& ce go przez ca !y czer wiec
ple bi scy tu in ter ne to we go. 

Ko ron ka na "cia nie 
BIELSKO-BIA"A Na $cia nie ka mie ni cy przy ul. So bie skie go 54
w Biel sku -Bia !ej, obok skwe ru i za byt ko wej miej skiej Stud ni Lu -
sch ki, po wsta! no wy mu ral – ogrom na ko ron ka. W sierp niu 2015
r. mu ral zre ali zo wa !a zna na w $wie cie war szaw ska ar tyst ka
o pseu do ni mie Ne Spo on. Po kry !a ona far b& 140 mkw. $cia ny szczy -
to wej ka mie ni cy, u#y wa j&c do te go sza blo nów i spray ów. A#u ro -
wa, gra ficz na kom po zy cja na wi& zu je swo j& sty li sty k& do r"cz nie
wy twa rza nych ko ro nek kloc ko wych po wsta j& cych w Bo bo -
wej – naj star szym o$rod ku ko ron czar skim w Pol sce. Mu ra le Ne -
Spo on mo# na po dzi wia% m.in. w Chi nach, In diach, Au stra lii, Fin -
lan dii, Por tu ga lii, Fran cji i W!o szech.

Serb skie Grand Prix
WIS"A Od 29 lip ca do 1 sierp nia w ra mach Ty go dnia Kul tu ry Be -
skidz kiej od by !y si" w Wi $le XXVI Mi" dzy na ro do we Spo tka nia Folk -

Chór Te atru Mu zycz ne go z Ka li nin gra du pod ba tu t! Kon stat ni na Bie "o -
no go wa za in au gu ro wa" fe sti wal „Fi de et Amo re”. 

Ja nusz Kar bow ni czek, „Spo tka nia fio le to we I”, olej, 90 x 100 cm, 1991. 
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Adam Rut kow ski „Bun gee wg Ga brie la 

Met su” 2015, olej na p!ót nie, 90 x 60 cm.

Ne Spo on w trak cie re ali za cji mu ra lu.
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lo ry stycz ne. Wzi! "o w nich udzia" 17 ze spo "ów, w tym trzy pol skie.
Grand Prix MSF Mi! dzy na ro do wa Ra da Ar ty stycz na przy zna "a ze -
spo "o wi Sve ti Sa va z Ka cia w Ser bii. Sze#$ na gród re gu la mi -
no wych przy zna no ze spo "om: Et nos ze Sko pje w Ma ce do nii,
Sun kist z Be idou na Taj wa nie, Ha viar z Ro%&avy na S"o wa cji,
Tu bil z An ka ry, Sve tlo va nek z Boj ko vic w Cze chach oraz Be -
stwi na z miej sco wo #ci o tej sa mej na zwie s' sia du j' cej z Biel -
skiem -Bia "'.

U Woj cie cha sy p!o…
!YWIEC XLVI Fe sti wal Folk lo ru Gó ra li Pol skich od by" si! w ra -
mach TKB w (yw cu w ostat nich dniach lip ca. Z"o te (y wiec kie Ser -
ce w ka te go rii ze spo "ów folk lo ry stycz nych otrzy ma "a Do li na Po pra -
du z Piw nicz nej -Zdro ju za pro gram „U Woj cie cha sy p"o zior no”.
Srebr ne (y wiec kie Ser ce tra fi "o do Groj co wian z Wie prza za pro -
gram „Po od pu #cie”. Br' zo we (y wiec kie Ser ce przy pa d"o (yw cza -
nom z (yw ca za „Za ba w! w karcz mie”. W ka te go rii ka pel Z"o te (y -
wiec kie Ser ce otrzy ma "a gru pa Prze my s"a wa Fic ka i Mar ci na
Bla chu ry z (yw ca. Jed no z pierw szych miejsc za j! "a ka pe la An to -
nie go Glu zy ze Szczyr ku, a z trze cich – ka pe la Bu ko) z Ja b"on ko -
wa i Gaj do sze z Isteb nej. W gro nie grup #pie wa czych Z"o te (y wiec -
kie Ser ce otrzy ma "y Ste ji zbian ki z Wi s"y. (e) ska gru pa #pie wa cza
Wi s"a za j! "a jed no z pierw szych miejsc, a gru py #pie wa cze ze spo -
"u Ma gu rzan ki z *o dy go wic i Isteb na z Isteb nej – zdo by "y dru gie
miej sca. 

Ser ca dla so li stów
!YWIEC Pod czas XLVI Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich na -
gra dza no nie tyl ko ze spo "y, ale tak +e so li stów. W#ród in stru men -
ta li stów pierw sze miej sce za j! li wspól nie Jó zef Byr tek z Pew -
li Wiel kiej (skrzyp ce) i Ka mil Woj ty "a z (ab ni cy (he li gon ka).
W gro nie mul tiin stru men ta li stów pierw sze miej sce przy zna no Ra -
fa "o wi Glu zie ze Szczyr ku i Ja nu szo wi Ma cosz ko wi z Isteb nej.
W#ród #pie wa ków Z"o te (y wiec kie Ser ce otrzy ma "a W"a dy s"a -
wa Go "uch z Mut ne go. Pierw sze miej sca za j! "y Zo fia Sor dyl i Jó -
ze fa Sor dyl z Kor bie lo wa, Bar ba ra Bie gun ze ,win nej i An na Du -
nat z Pew li Wiel kiej. Dru gie miej sca przy zna no An nie Foi
z So pot ni Ma "ej i Ju lian nie Ada mek z Pew li Wiel kiej. W ka te -
go rii „mistrz i ucze) – in stru men ta li sta” pierw sze miej sce
otrzy ma" m.in. Prze my s"aw Fi cek z Je le #ni (he li gon ka), a w ka -
te go rii „mistrz i ucze) – mul tiin stru men ta li sta” Mo ni ka Wa "ach -
-Kacz ma rzyk z Ja wo rzyn ki (skrzyp ce, pisz cza" ka, oka ry na), któ -
ra zdo by "a tak +e Z"o te (y wiec kie Ser ce w ka te go rii „mistrz
i ucze) – #pie wak”. W tej gru pie lau re atów pierw sze miej sce za -
j'" An to ni Glu za ze Szczyr ku. 

M!o dzi o Kan to rze
CZ" STO CHO WA W ob cho dzo nym w"a #nie Ro ku Ta de usza Kan to -
ra Ze spó" Szkó" Pla stycz nych im. Jac ka Mal czew skie go w Cz! sto cho -
wie zor ga ni zo wa" Ogól no pol ski Kon kurs Pla stycz ny Wa ria cje na te -

mat Ta de usza Kan to ra. Wzi! li w nim udzia" ucznio wie z D' bro wy
Gór ni czej, Ko sza li na, *o dzi, *om +y, Su pra #la, Tar now skich Gór i, oczy -
wi #cie, z Cz! sto cho wy. Wy bra ne pra ce mo+ na by "o ogl' da$ do ko) -
ca sierp nia w trzech sa lach na par te rze Ga le rii Do brej Sztu ki. To wy -
sta wa Nie prze rwa ny rytm twór czo $ci… W stu le cie uro dzin Ta de usza

Kan to ra.
W pierw szej sa li tu+ przy wej #ciu za pre zen to wa no ry sun ki ju -

bi la ta do spek ta klu M# twa Wit ka ce go, przy go to wa ne go z te atrem
Cri cot 2 w 1956, oraz "aw k! jak by wy j! t' z naj bar dziej chy ba zna -
ne go spek ta klu, Umar !ej kla sy. Po tem ju+ roz po czy na "y si! wa -
ria cje… M"o dzi twór cy mie li roz ma ite po my s"y na Kan to ra, po -
par te wni kli w' zna jo mo #ci' je go twór czo #ci. Obok prób
por tre to wych, po ja wi "y si! na wi' za nia do przed sta wie) te atral -
nych (przede wszyst kim wspo mnia nej Umar !ej kla sy, ale tak +e
Niech scze zn# ar ty $ci), hap pe nin gów (to np. pra ca Ka ta rzy ny Ku -
lic kiej z Cz! sto cho wy Nad brze giem mo rza), twór czo #ci pla stycz -
nej (tech ni ka am ba la +e, czy naj bar dziej roz po zna wal ne mo ty -
wy – pa ra sol lub wa liz ka) oraz g"o szo nych teo rii (np. pra ca
Ka ro li ny Og"ó dek Nie za gl# da si% bez kar nie przez okno). W sa -
lach ga le rii po ja wi "y si! roz ma ite for my prze strzen ne, wi tra +e,
akwa for ty, akwa tin ty…

Re por ta "e z prze sz!o #ci
CZ" STO CHO WA W pierw szy po nie dzia "ek sierp nia w Od wa chu
w cy klu Ale je – tu si% dzie je od by "o si! spo tka nie z Mi ko "a jem Gryn -
ber giem, fo to gra fem, au to rem ksi' +ek: Au schwitz. Co ja tu ro bi%?
(2009), Oca le ni z XX wie ku. Po nas nikt ju& nie opo wie, naj wy &ej

kto$ prze czy ta (2012) oraz Oskar &am Au schwitz. Opo wie $ci ro dzin -

ne (2014). Po pro wa dzi" je Mar cin Ze ga d"o.
Mi ko "aj Gryn berg opo wia da" o lo sach oca lo nych z za g"a dy (y -

dów, któ rych +y cie mi mo up"y wu lat de ter mi no wa ne jest prze sz"o -
#ci'. Oni wci'+ po zo sta j' ob cy nie tyl ko wspó" cze snym Po la kom,
ale rów nie+ swo im ro dzi nom czy spo "e cze) stwu izra el skie mu, któ -
re zbu do wa ne na mi cie sil ne go i ak tyw ne go (y da po cz't ko wo nie
po tra fi "o uwie rzy$ w in for ma cje o Ho lo kau #cie, czy ni'c ofia ry wspó" -
od po wie dzial ny mi za wo jen ne wy da rze nia.

O swo im za da niu wo bec czy tel ni ka, ale przede wszyst kim wo -
bec bo ha te rów swo ich ksi' +ek Gryn berg mó wi" nie zwy kle skrom -
nie. Dla jed nych by" ini cja to rem wspo mnie), dla dru gich pa sem trans -
mi syj nym, wier nym #wiad kiem opo wie #ci o cza sach za g"a dy.
W swo ich ksi'+ kach uni ka wi!c ocen, po zo sta wia j'c to trud ne za -
da nie czy tel ni ko wi, ale co war te pod kre #le nia, z"o nie ma tu kon -
kret nych na zwisk, by ni ko go nie pi!t no wa$. Bo prze cie+ god ne po -
t! pie nia s' czy ny.
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Fo to gra fie To ma sza Ko mo row skie go go !ci "y 
w MGS w Cz#stochowie.

Wa ria cje na te mat Ta de usza Kan to ra w Ga le rii Do brej Sztu ki w Cz# sto cho wie.
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Wy ra zi! na dzie j", #e wszy scy oca le ni, któ rzy jesz cze #y j$, po wtó -
rz$ za cz" sto cho wian k$ Irit Amiel jej okrzyk -%wia dec two – „to ja
zwy ci" #y !am”.

Ko mo row ski o cz!o wie ku
CZ! STO CHO WA W Sa li Po ple ne ro wej MGS w sierp niu mo# na by -
!o ogl$ da& wy sta w" fo to gra fii To ma sza Ko mo row skie go, ab sol wen -
ta, a obec nie pro fe so ra Wy dzia !u Fo to gra fii Pa' stwo wej Wy# szej
Szko !y Fil mo wej, Te le wi zyj nej i Te atral nej w (o dzi.

Pra ce przed sta wia j$ nie zwy k!e ak ty, znie kszta! co ne i nie mal bez -
cie le sne, jak by po dej rza ne w krzy wym zwier cia dle, któ re udo wad -
nia !y, #e ob raz fo to gra ficz ny mo #e sta& si" ta kim sa mym two rzy wem
jak np. gli na czy far by k!a dzio ne na p!ót nie. Ar ty sta za ch" ca
do kon tem pla cji obiek tów, ich kszta! tów, ko lo rów, za sto so wa nych
kon tra stów…, i do pie ro wni kli wa ob ser wa cja po zwa la zwie dza j$ -
ce mu roz po zna& po szcze gól ne cz" %ci ludz kie go cia !a. Ale jest to chy -
ba po trzeb ne tyl ko po to, by za chwy ci& si" po my s!o wo %ci$ fo to gra -
fa, któ ry w ten spo sób pró bu je prze ciw sta wi& si" do mi nu j$ ce mu
prze ko na niu o mi me tycz no %ci upra wia nej sztu ki.

Cz" sto chow ski hip-hop
CZ! STO CHO WA 23–25 lip ca zor ga ni zo wa no ju# po raz szó sty Hip -
-Hop Ele ments. Ko or dy na to rem fe sti wa lu by! Da niel Ma !o szyc, a pro -
wa dz$ cym Ka ri, czy li Do mi nik Ka ro', któ ry w ubie g!ym ro ku wy -
da! p!y t" De biu tant. 

Im pre zy sku pia !y si" wo kó! dwóch miejsc. Pierw szym by! Am -
fi te atr przy Pro me na dzie im. C. Nie me na. Tu od by wa !y si" so bot -
nie kon cer ty; wy st$ pi li m. in. Joe Kic kass z Ho lan dii (wspó! pra cu -
j$ cy m.in. z Ostrym), don GU RA Le sco, Qu ebo na fi de, Pro 8L3M,
Ra smen ta lism, DJ Lem oraz Mik ser&In stru men ty z Cz" sto cho wy.
Na Pro me na dzie od by wa !y si" na to miast im pre zy to wa rzy sz$ ce, ta -
kie jak graf fi ti jam, bre ak dan ce, bi twy fre esty lo we czy stre et mar -
ket.

Dru gim wa# nym miej scem by! plac Bie ga' skie go i oko li ce. Tu
szko !a ta' ca Sna ke Dan ce przy go to wa !a po kaz bre ak dan ce, w klu -
bie Ru ra zor ga ni zo wa no after par ty (DJ Slim, DJ Show) oraz pro -
jek cje fil mo we, a warsz ta ty dla pro du cen tów mu zycz nych po pro -
wa dzi! w OPK Gau de Ma ter ko lek tyw pol sko -ho len der ski Kil ling
Skills.

La to pe! ne nie spo dzia nek
Z"O TY#PO TOK Ju# tra dy cyj nie na prze !o mie lip ca i sierp nia Z!o -
ty Po tok sta! si" miej scem kil ku im prez kul tu ral nych. Naj pierw zor -
ga ni zo wa no Ju raj skie La to Fil mo we z pro jek cja mi fil mów na 14-

me tro wym akra nie nad „Ame ry ka nem” i spo tka nia mi z Ol g$ Bo !$d),
An drze jem Gra bow skim czy Krzysz to fem Ski b$.

Na st"p nie od by !o si" XIX *wi" to Pstr$ ga, gdy wszyst ko kr" ci !o
si" do oko !a ry by. Przy go to wa no wi"c kon kur sy: pla stycz ny „Pro% -
ba do Z!o tej Ryb ki”, mu zycz ny „Plusk Z!o te Ryb ki”, tu ry stycz ny
„Wie dzy o Z!o tej Kra inie”, a tak #e Bieg z Pstr$ giem. Nie za bra k!o
te# za wo dów w"d kar skich oraz kon kur su ku li nar ne go „Kró lew ski
Pstr$g na 24 spo so by”.

W tym cza sie mia! rów nie# miej sce III Fe sti wal Jaz zu Tra dy cyj -
ne go w Staj ni Wi king, or ga ni zo wa ny przez Ta de usza Ehr hard ta -Or -
gie lew skie go. Wy st$ pi li: So und Ce cho wy, Ta dor Swing tet (for ma -
cja z Or gie lew skim i Ju sty n$ Kró lak) oraz Sier giej Wow ko trub
Qu in tet.

XXVI Mi" dzy na ro do wy Kurs Mu zycz ny
OPOLE Ko lej na edy cja im pre zy or ga ni zo wa nej przez To wa rzy stwo
Mi" dzy na ro do wych Kur sów Mu zycz nych im. Je rze go Hel le ra oraz
Pa' stwo w$ Szko !$ Mu zycz n$ im. Fry de ry ka Cho pi na w Opo -
lu – wzbo ga ci !a se zon ogór ko wy o cie ka we kon cer ty, któ re o#y wi -
!y sa le opol skich ko %cio !ów, zam ków i pa !a ców. W te go rocz nym Kur -
sie Mu zycz nym wzi" !o udzia! 140 go %ci z kra ju i za gra ni cy:
ucznio wie oraz stu den ci klas skrzy piec, for te pia nu, al tów ki, wio lon -
cze li, kon tra ba su, gi ta ry a tak #e ze spo !y ka me ral ne. M!o dzie# do -
sko na li !a swo je umie j"t no %ci pod okiem mi" dzy na ro do we go gro na
pe da go gów, pra co wa !a nad in ter pre ta cj$ przy go to wa nych utwo rów,
bio r$c jed no cze %nie udzia! w lek cjach mi strzow skich, wy k!a dach
i warsz ta tach. Co dzien nie z udzia !em mi strzów i uczniów od by wa -
!y si" kon cer ty m.in. w Opo lu, G!u cho !a zach, Mosz nej, Brze gu i Ka -
mie niu *l$ skim, a w%ród nich kon cert mu zy ki ka me ral nej Mau ri -
ce’a Ra ve la upa mi"t nia j$ cy 140. rocz ni c" uro dzin kom po zy to ra,
kon cert „Vi val di na wo dzie”, spek takl „Ta necz ny %wiat Cho pi na”
w wy ko na niu Ba le tu Dwor skie go Cra co via Dan za oraz kon cert mu -
zy ki hisz pa' skiej. Mi" dzy na ro do we Kur sy Mu zycz ne upa mi"t nia -
j$ po sta& Je rze go Hel le ra, d!u go let nie go dy rek to ra opol skiej szko -
!y mu zycz nej, ini cja to ra i or ga ni za to ra tej im pre zy, ani ma to ra
wie lu opol skich przed si" wzi"& mu zycz nych. Obec nie kie ru je ni mi
To masz To ma szew ski, opo la nin, kon cert mistrz Nie miec kiej Ope ry
w Ber li nie, pro fe sor ber li' skie go Uni wer sy te tu Sztu ki.

La to w Te atrze

OPOLE „La to w Te atrze” to re ali zo wa ny ze %rod ków Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, pro gram In sty tu tu Te atral ne -
go im. Zbi gnie wa Ra szew skie go w War sza wie. Je go g!ów nym ce -
lem jest krze wie nie idei pe da go gi ki te atral nej. W Opo lu pro gram ten
re ali zo wa! Te atr Lal ki i Ak to ra im. Aloj ze go Smol ki, przy wspó! pra -
cy M!o dzie #o we go Do mu Kultury w ramach projektu od by wa !y si"
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XXVIII Mi!dzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, to przede
wszystkim "wi!to m#odo"ci. 
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ekszko le nia dla pe da go gów te atru oraz warsz ta ty dla dzie ci i m!o dzie -

"y (sp# dza j$ cych wa ka cje w mie %cie), pro wa dzo ne przez ar ty stów,

uczest ni cy po zna wa li taj ni ki pra cy w te atrze a tak "e uczy li si# twór -

cze go wy ra "e nie sie bie za po mo c$ ró" nych %rod ków eks pre sji. Za -

j# cia pro wa dzo no w czte rech gru pach warsz ta to wych: ak tor skiej, ko -

stiu mo wo -sce no gra ficz nej, mu zycz nej i fil mo wo -re por ter skiej,

pro wa dzi li je ar ty %ci: Ma! go rza ta D$ brow ska, To masz Ku row ski,

Agniesz ka Lu cya, Ewa Kab za. Zwie& cze niem opol skie go pro gra -

mu „La to w Te atrze” by !a pre mie ra spek ta klu „La bi rynt snów”

z udzia !em uczest ni ków warsz ta tu, w re "y se rii Jo an ny Gra bo wiec -

kiej, któ ry dwu krot nie za pre zen to wa no na de skach opol skie go te -

atru lal ko we go. 

No wy dy rek tor Fil har mo nii Opol skiej

OPOLE Prze my s!aw Neu mann, dy ry gent, ab sol went Aka de mii Mu -

zycz nej w Po zna niu, wspó! pra cu j$ cy m.in. z Te atrem Wiel kim w Po -

zna niu i Gli wic kim Te atrem Mu zycz nym zo sta! no wym dy rek to rem

Fil har mo nii Opol skiej po wy gra niu kon kur su na to sta no wi sko, og!o -

szo ne go przez Za rz$d Wo je wódz twa Opol skie go. W fi na !o wym eta -

pie kon kur su wzi# !o udzia! sied miu kan dy da tów: War ci s!aw Kunc,

Woj ciech Mar chwi ca, Prze my s!aw Neu mann, Wal de mar Ol szew ski,

Ar tur Re kiel, Je rzy Sal wa row ski i Bar tosz 'u ra kow ski.

Ka" dy z kan dy da tów za pre zen to wa! swo j$ wi zj# oraz pro gram

funk cjo no wa nia Fil har mo nii Opol skiej z uwzgl#d nie niem aspek tu

ar ty stycz ne go i fi nan so we go, a na st#p nie od po wia da li na py ta nia

cz!on ków ko mi sji kon kur so wej (m.in. przed sta wi cie le MKiDN, sto -

wa rzy sze& twór czych i zwi$z ków za wo do wych), któ rzy po za ko& -
cze niu ob rad w wy po wie dziach do mass me diów zgod nie pod kre -

%la li wy so ki po ziom me ry to rycz ny kan dy da tów, pre zen tu j$ cych

ró" no rod ne i za ra zem cie ka we kon cep cje pro wa dze nia fil har mo nii.

Jak po wie dzia! Grze gorz Sa wic ki cz!o nek Za rz$ du Wo je wódz twa

Opol skie go, prze wod ni cz$ cy ko mi sji kon kur so wej – do te go wy bo -
ru prze ko na #a ko mi sj! spój na i re al na kon cep cja funk cjo no wa nia Fil -
har mo nii za pre zen to wa na przez Prze my s#a wa Neu man na, je go
wy so kie kwa li fi ka cje i cie ka wy do ro bek ar ty stycz ny, zna jo mo"$ po -
zy ski wa nia fun du szy unij nych, no we for my dzia #al no "ci fil har mo nii,
któ re mo g% przy ci% gn%$ wi!k sze gro no s#u cha czy, a tak &e cie ka we
for my wspó# pra cy z or ga ni za cja mi po za rz% do wy mi i no wo cze sne for -
my ko mu ni ko wa nia si! z pu blicz no "ci%.

Stu denc kie spo tka nia z folk lo rem

SOSNOWIEC 29 sierp nia w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej „Mu -

za”, za spra w$XXVIII Mi# dzy na ro do we go Stu denc kie go Fe sti wa -

lu Folk lo ry stycz ne go, roz po cz$! si# Rok Kul tu ral ny w So snow cu!

MSFF ju" na sta !e za go %ci! na ma pie kul tu ral nej re gio nu. Barw ne

ko ro wo dy, fe eria barw lu do wych stro jów, roz ta& czo na i roz %pie wa -

na m!o dzie" z ca !e go %wia ta to wi zy tów ka naj wi#k szej aka de mic -

kiej im pre zy folk lo ry stycz nej w Eu ro pie. W tym ro ku mia sta (l$ -
ska, Za g!# bia i Pod be ski dzia od wie dzi !y ze spo !y z Czech, Ukra iny,

)o twy, W!och, Egip tu, In dii, W# gier, Ser bii i oczy wi %cie z Pol ski.

Kon cer ty za uro czy !y pu blicz no%* mi# dzy in ny mi w: So snow cu,

Ustro niu, Isteb nej, Bren nej i Cho rzo wie. Fe sti wa lo wym mia stecz -

kiem po raz pierw szy by! uro kli wy Cie szyn, gdzie na zam ku mia!
miej sce kon cert „Mu zy ka (wia ta”, fi na !o wa pre zen ta cja XXVIII

MSFF od by !a si# w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry. Pol sk# re pre -

zen to wa! go spo darz – Stu denc ki Ze spó! Pie %ni i Ta& ca „Ka to wi ce”

oraz Ze spó! Pie %ni i Ta& ca Zie mi Cie szy& skiej im. Ja ni ny Mar cin -

ko wej.

Fe sti wal Mu zy ki Cel tyc kiej

B!DZIN Kie dy po raz pierw szy w 2003 ro ku na pod zam czu b# -
dzi& skiej twier dzy za brzmia !a mu zy ka cel tyc ka, or ga ni za to rzy – b# -
dzi& ski Urz$d Mia sta oraz Ze spó! Mu zy ki Cel tyc kiej Bel ta ine chy -

ba nie przy pusz cza li, "e prze gl$d pol skich ze spo !ów gra j$ cych

mu zy k# Ir lan dii, Szko cji i Bre ta nii czy li Fe sti wal Mu zy ki Cel tyc -

kiej „Za mek” zdo b# dzie ta k$ s!a w# i na sta !e za go %ci w pra sta rym

gro dzie. W tym ro ku po raz trzy na sty za hu cza !o w mie %cie nad Czar -

n$ Prze msz$, jak wspo mi na j$ or ga ni za to rzy by !a to naj bar dziej...

cze ska ze wszyst kich edy cji! Od skrzyp co wo -gi ta ro we go du etu,

przez bal fol ko w$ ka pe l#, a" do Bra nu, któ ry za szczy ci! nas po raz

dru gi. Wiel k$ nie spo dzian k$ by! de biut ze spo !u Et no sta tion. Po nad -

to wy st$ pi li m.in. fran cu ska gru pa Plan tec i b# dzi& ski ze spó! ta& ca

ir landz kie go Gal way.

Pa stel – gra fi ka – eks li bris

D"BROWA#GÓRNICZA W Ga le rii Pa !a cu Kul tu ry Za g!# bia

w D$ bro wie Gór ni czej 28 sierp nia za go %ci !a wy sta wa Ro mu al da Ko -

ru sa. Zna ny b# dzi& ski ma larz i gra fik, ab sol went kra kow skiej Aka -

de mii Sztuk Pi#k nych tym ra zem za pre zen to wa! swo je dzie !a
w trzech tech ni kach wy ra zu ar ty stycz ne go, by !y to: pa stel, gra fi ka

i eks li bris. Przed ro kiem w Pa !a cu Mie ro szew skich w B# dzi nie ar -

ty sta %wi# to wa! ju bi le usz 50-le cia pra cy twór czej. Eks po na ty w d$ -
brow skiej ga le rii s$ tak "e efek tem pra cy ostat nich pi# ciu de kad, s$
za pi sem %wia ta wi dzia ne go przez pry zmat sym bo li, ar che ty pów

i wy obra+ ni. Ro mu ald Ko rus upra wia ma lar stwo szta lu go we, gra fi -

k# ar ty stycz n$, pra so w$, ma lar stwo sa kral ne, wi tra" i ry su nek. W je -

go do rob ku znaj du je si# wie le wy staw kra jo wych i mi# dzy na ro do -

wych, któ re za owo co wa !y licz ny mi na gro da mi dla twór cy. Na sta !e
zwi$ za ny jest z B# dzi nem, w Miej skim O%rod ku Kul tu ry pro wa dzi

pra cow ni# ma lar stwa.

Lal ki z du sz!
D"BROWA#GÓRNICZA W Mu zeum Miej skim „Szty gar ka”

w D$ bro wie Gór ni czej go %ci wy sta wa, któ ra jest efek tem nie -

zwy klej pa sji Mag da le ny Mro czek -Sta cho wiak, któ ra ko lek cjo no -

wa nie la lek za cz# !a we wcze snym dzie ci& stwie. Nie po prze sta !a
jed nak je dy nie na ich gro ma dze niu. Upodo ba nie do stro jów re gio -

nal nych za de cy do wa !o – jak mó wi au tor ka wy sta wy – tak "e o wy -

bo rze kie run ku stu diów. Pa ni Mag da le na jest ab sol went k$ et no lo -

gii na Uni wer sy te cie Ja giel lo& skim. Swo j$ pa sj# roz po cz# !a
od zbie ra nia la lek w pol skich stro jach re gio nal nych, pó+ niej do -

!$ czy !y do niej lal ki z ca !e go %wia ta. Po ja wi !y si# tak "e w!a sne ory -

gi nal ne kre acje Bar bie (tzw. One Of A Kind). Uszko dzo ne od zy -

ska !y w pra cow ni M. Mro czek -Sta cho wiak swo j$ %wiet no%*.
Ko lek cja obec nie li czy po nad ty si$c la lek re pre zen tu j$ cych folk -

lor po nad stu kra jów oraz po nad trzy sta la lek ko stiu mo wych.

Od pa+ dzier ni ka 2012 ro ku zbiór la lek re gio nal nych znaj du je si#
w de po zy cie w Mu zeum Miej skim „Szty gar ka” w D$ bro wie Gór -

ni czej. Lal ki pa ni Mag da le ny zdo by !y wie le na gród i wy ró" nie&,

m.in. trzy lal ki Bar bie One Of A Kind uzy ska !y w 2002 ro ku na -

gro d# na VI Mi# dzy na ro do wym Fe sti wa lu La lek w Gy,r na W# -
grzech. 

Teatralne wakacje

SOSNOWIEC Dwa ty go dnie sierp nio wych wa ka cji sp# dzi li w…

Te atrze „Za g!# bia” w So snow cu. Pod opie k$ pro fe sjo na li stów

pra co wa li w trzech gru pach: ak tor skiej, sce no gra ficz nej i mul ti -

me dial nej. Mo wa o gru pie na sto lat ków, któ rzy uczest ni czy li

w warsz ta tach, efek tem ich pra cy by! spek takl za ty tu !o wa ny „Tak

to wi dz#: szko !a”. Warsz ta ty przy go to wa! Te atr Za g!# bia w ra -

mach pro gra mu „La to w te atrze” or ga ni zo wa ne go przez In sty tut

Te atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go. War to do da*, "e pro jekt

„Tak to wi dz#: szko !a” zna laz! si# w gro nie wnio sków naj wy "ej

oce nio nych przez Ko mi sj# Eks per tów pro gra mu. Przy sz!ych

twór ców te atru przy go to wy wa li m.in.: Iwo na Wo+ niak (pre zes

Fun da cji Sza fa Gra), Ma ciej Dziacz ko (in struk tor te atral ny, na -

uczy ciel, ar te te ra peu ta), Mi ko !aj Kar czew ski (ak tor, tan cerz),
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Wie niec do !yn ko wy go spo da rzom, pa" stwu Sta ni s#a wie i Pio tro wi Chro -

bocz kom, prze ka za li Bar ba ra Owcza rzy i Ja kub Sta$ z ze spo #u „B#% do wi ce”.

F
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aAgniesz ka Pie strze nie wicz (na uczy ciel aka de mic ki, ani ma tor

pod mio to wo !ci, tre ner umie j"t no !ci twór czych), Szy mon Szew -
czyk (wspó# au tor sce no gra fii i ko stiu mów do spek ta kli „Ko rze -
niec”, „Ko$, ko bie ta i ka na rek” w Te atrze Za g#" bia), Mi #osz Ga -
jew ski (re ali za tor tra ile rów spek ta kli w Te atrze Za g#" bia) oraz
ulu bie$ cy pu blicz no !ci, ak to rzy za g#" biow skiej sce ny: El% bie ta
La skie wicz, Agniesz ka Oko$ ska -Ba #a ga, Mi cha# Ba #a ga, Prze my -
s#aw Ka nia. Ma j&c ta kich opie ku nów o pre mie rze mo% na po wie -
dzie' tyl ko jed no: suk ces!

Do !yn ki po b"# do wic ku
HAWIERZÓW-B!"DOWICE W ogro dzie przy Do mu PZKO
w Ha wie rzo wie -B#" do wi cach !wi" to wa no w so bo t" 29 sierp nia za -
ko$ cze nie %niw. Cz#on ko wie Miej sco we go Ko #a Pol skie go Zwi&z -
ku Kul tu ral no -O!wia to we go zor ga ni zo wa li swo j& sztan da ro w& im -
pre z", Do %yn ki (l& skie, ju% po raz 46. Tra dy cyj ny ob rz& dek
do %yn ko wy przed sta wi# na sce nie dzia #a j& cy przy Ko le Ze spó#
Re gio nal ny „B#" do wi ce”, któ ry wspo mo g#y ka pe la i chó rek „Kam -
ra ci i kam rat ki”. Wie niec z te go rocz nych k#o sów zbó% wr" czo no
go spo da rzom, któ ry mi by li w tym ro ku po now nie pre zes b#" do wic -
kie go Ko #a, Piotr Chro bo czek i je go %o na Sta ni s#a wa. Go spo da rze
cz" sto wa li do %yn ko wych go !ci mio du l& i ko #a cza mi, za pra sza li
do licz nych sto isk z plac ka mi, cia sta mi, po tra wa mi z gril la, jak rów -
nie% ogni sty mi trun ka mi. O „stra w" du cho w&” za dba #y na to -
miast – wspól nie z dzia #a j& cy mi w ra mach „B#" do wic” i przy miej -
sco wej pol skiej pod sta wów ce „Ma #y mi B#" do wia na mi” – cze ska
„Vo ni)ka” z Ha wie rzo wa oraz ze spó# „Ma #e Bar tu sie” z Pod ha la.
Go r& co wi ta no na Do %yn kach (l& skich go !ci ho no ro wych. Do b#" -
do wic kiej „Zbo rów ki” przy je cha# na przy k#ad no wy kon sul ge ne -
ral ny RP w Ostra wie, Ja nusz Bil ski. No wy kon sul ob j&# sta no wi -
sko w#a !nie w so bo t", a b#" do wic kie do %yn ki by #y pierw sz& je go
im pre z&.

Ma la rze w Be ski dach
!OMNA DOLNA P"dz le, far by, p#ót na, szki cow ni ki – z ta kim
wy po sa %e niem wy ru szy li 24 sierp nia w Be ski dy ma la rze ze Sto -
wa rzy sze nia Ar ty stów Pla sty ków w RC oraz za przy ja* nie ni ar ty -
!ci, tak %e z za gra ni cy. In spi ra cji szu ka li w oko li cach +om nej
Dol nej. To tam SAP zor ga ni zo wa# w tym ro ku Mi" dzy na ro do wy
Ple ner Ma lar ski „Be ski dy”. Na ple ne rze spo tka #o si" je de na !cio -
ro pla sty ków, w tym ar ty !ci z Pol ski i Bia #o ru si. – Przy je cha li
do nas go !cie z War sza wy, bar dzo do brzy akwa re li !ci. Za sad ni -
czo jed nak tech ni ka i te ma ty ka prac s& do wol ne, wi"c ka% dy mo -
%e wy bra' to, co naj bar dziej mu od po wia da – wy ja !ni #a Ewa Ma -
ty kie wicz -Za cha tová z SAP, któ ra by #a ko mi sa rzem ple ne ru.
Uczest ni cy ple ne ru two rzy li do 28 sierp nia. W dzie$ pó* niej za!
pra ce po wsta #e w cza sie ty go dnia sp" dzo ne go w Be ski dach ma -
la rze za pre zen to wa li na wy sta wie w sa li ba lo wej ho te lu Pod Aka -
cja mi.

Ku czci $w. Mel chio ra
CIESZYN ,y cie !w. Mel chio ra Gro dziec kie go by #o prze kra cza -
niem gra nic, któ re dzie l& kul tu ry, j" zy ki i ludz kie ser ca – pod kre -
!li# w nie dzie l" 6 wrze !nia w ko !cie le pw. !w. Ma rii Mag da le ny
w Cie szy nie ks. bp Ro man Pin del, or dy na riusz die ce zji biel sko -%y -
wiec kiej. Wspól nie z bi sku pem -se nio rem Ta de uszem Ra ko czym
i ks. bp. Fran ti-kiem Václa vem Lob ko wi czem z die ce zji ostraw sko -
-opaw skiej wzi&# on udzia# w po nad gra nicz nych uro czy sto !ciach ku
czci !w. Mel chio ra Gro dziec kie go, ro da ka z Cie szy na. Te go rocz ne
uro czy sto !ci od by #y si" jak zwy kle w pierw sz& nie dzie l" wrze !nia.
Pro ce sje z obu brze gów Ol zy wy ru szy #y z or kie stra mi sprzed ko -
!cio #ów pa ra fial nych pw. Naj !wi"t sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Cze -
skim Cie szy nie i !w. Ma rii Mag da le ny w Cie szy nie, by spo tka' si"
na Mo !cie Przy ja* ni. Pó* niej wszy scy uda li si" na msz" do !wi& ty -
ni cie szy$ skiej. 

Ho mi li" wy g#o si# bi skup Lob ko wicz. Hie rar cha za ch" ca# zgro -
ma dzo nych, by szu ka li ci szy, w któ rej #a twiej us#y sze' g#os Bo -
ga: – Otwórz my swo je ser ca, aby !my po tra fi li s#u cha' S#o wa Bo -
%e go. Kie dy b" dzie my umie li ko mu ni ko wa' si" z Bo giem,
b" dzie my po tra fi li le piej roz ma wia' z lud* mi – pod kre !li# bi skup
Lob ko wicz.

Ele men tarz szy ty na mia r#

ZAOLZIE 1 wrze !nia 235 pierw szo kla si stów w pol skich szko #ach
na Za ol ziu roz po cz" #o na uk" z no wym ele men ta rzem. Pach n& ce no -
wo !ci& pod r"cz ni ki dla pierw sza ków w#a !nie wy sz#y spod dru kar -
skiej pra sy i za st& pi& u%y wa ne przez ostat nie kil ka na !cie lat „czer -
wo ne” ele men ta rze, ju% nie co prze sta rza #e. Co wa% ne – no wy
ele men tarz jest szy ty wprost na mia r". Au tor ki wzi" #y pod uwa g"
nie tyl ko no we tren dy w na ucza niu po cz&t ko wym, ale pa mi" ta #y te%
o spe cy fi ce za ol zia$ skich szkó#. – Ostat ni ele men tarz wy da ny zo -
sta# w 2003 ro ku. Kie dy sko$ czy# si" je go na k#ad, sta n" li !my
przed dy le ma tem: wzno wi' sta r& wer sj" czy spró bo wa' stwo rzy'
co! no we go, bar dziej no wo cze sne go – wy ja !nia #a pod czas pro mo -
cji ele men ta rza ko or dy na tor ka ze spo #u au tor skie go, Re na ta Cza der
z Cen trum Pe da go gicz ne go dla Pol skie go Szkol nic twa Na ro do wo -
!cio we go.

Pra ce nad pod r"cz ni kiem dla pierw szo kla si stów ru szy #y dzi" ki
fun du szom z Mi ni ster stwa Szkol nic twa RC w ra mach pro jek tu
na wspie ra nie edu ka cji w j" zy kach mniej szo !ci. Oprócz ele men ta -
rza Cen trum Pe da go gicz ne wy da #o rów nie% ze staw ze szy tów 'wi -
cze$ oraz ze szy ty do na uki pi sa nia (w dwóch wer sjach: w tra dy cyj -
nym pi !mie i w co me nia script). Na uczy cie le otrzy ma j& rów nie%
wer sj" in te rak tyw n&, na wi& zu j& c& do ele men ta rza, ale za wie ra j& c&
te% no we za da nia i tre !ci.

W skrócie...

! 21sierp nia od by #a si" w Pszczy nie kon fe ren cja po pu lar no nau -
ko wa po !wi" co na ks. Pio tro wi Skar dze. Wy k#a dy wy g#o si #y: dr hab.
Alek san dra Gie# do$ -Pa szek (U() – „Wy mo wa iko no gra ficz na ob -
ra zu Ja na Ma tej ki Ka za nie Skar gi oraz dr hab. Da nu ta Krzy %yk
(U() – „O sztu ce do bre go mó wie nia wczo raj i dzi! – re flek sje wo -
kó# Ka zan sej mo wych Pio tra Skar gi”. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by -
#o Mia sto Pszczy na. 
! Ga le ria „Kro ni ka” w By to miu i Fun da cja Ga le rii Wschód od 6

do 29 sierp nia pre zen to wa #y wy sta w" „trza ski”, któ rej au to ra mi by -
li: Da niel Ko niusz, +u kasz So si$ ski, To masz Ko szew nik, +u kasz Ro -
dzie wicz.
! Ma lar stwo Ma rii Da nu ty Chmie lar skiej po ka za #a ga le ria

„Na ,y wo” Ra dia Ka to wi ce. O zmar #ej rok te mu ar ty st ce tak pi sze
w ka ta lo gu Ma ciej M. Szcza wi$ ski: „By #a mi strzy ni& pó# to nu, po -
#szep tu i !rod ków sub tel nych. Krzyk for mal nie by# jej ob cy, po dob -
nie jak wszel ka osten ta cja czy prze ry so wa nia. Ale krzyk w sztu ce
mo %e by' te% bez g#o !ny, a ci sza na gle na brzmie wa' tre !ci&”. 
!W ra mach Sierp nia Ta len tów i cy klu „Mu zy ka w ko !cio #ach Ka -

to wic”, któ re mu pa tro no wa li me tro po li ta ka to wic ki i pre zy dent Ka -
to wic wy st& pi li: w ko !cie le !w. An to nie go w D& brów ce Ma #ej – Ju -
sty na Ko pisz ka (mez zo so pran) i Bar t#o miej Bar wi nek (or ga ny),
na to miast w ko!ciele pw. Opatrz no !ci Bo %ej w Za wo dziu kon cer -
to wa li Ka ta rzy na .wiek (mez zo so pran) i To masz So czek (or ga ny).
Or ga ni za to rem kon cer tów by #a In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech -
nia nia Mu zy ki „Si le sia”. 
! 28 sierp nia w Bi blio te ce (l& skiej od by #a si" in au gu ra cja fe sti -

wa lu Lau re aci I Ogól no pol skie go Kon kur su Wo kal ne go im. Ja na Kie -
pu ry w So snow cu z udzia #em Mar ce li Wierz bic kiej (so pran), Mag -
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da le ny Plu ty (mez zo so pran), !u ka sza Skrob ka (ba ry ton), Mar ci na
Mo gi "y (for te pian). 
! Z oka zji 150. uro dzin Ka to wic od by "y si# kon cer ty w ba zy li -

ce w Pa new ni kach oraz w ko $cie le pw. $w. An to nie go. 
! Od mo men tu udo st#p nie nia przez Mu zeum %l& skie w Ka to wi -

cach pi# ciu wy staw sta "ych, sta no wi& cych uni kal ne po "& cze nie te -
ma ty ki hi sto rii, sztu ki pro fe sjo nal nej, pla sty ki nie pro fe sjo nal nej i sce -
no gra fii te atral nej, zo ba czy "o je po nad 100 ty si# cy osób. 
!Wer ni sa' „Nie ba bli 'ej” Mar ka Wa c"a wa Ju dyc kie go oraz Bro -

ni s"a wa W& tro by od by" si# 14 sierp nia w Re gio nal nym O$rod ku Kul -
tu ry w Ka to wi cach. Wy sta wa zwi& za na by "a z Mi# dzy na ro do wym
Dniem La tar ni Mor skich. 
! Wy dzia" Pro mo cji Urz# du Mia sta Ka to wi ce oraz Sto wa rzy -

sze nie Przy ja ció" Sztuk Kom pe tent nych za pra sza li 16 sierp nia
na kon cert „Nie dziel ne Po po "u dnie z Mu zy k&”, zor ga ni zo wa ny
na ka to wic kim Ryn ku. Mo' na by "o po s"u cha( po pu lar ne go re per -
tu aru ope ret ko we go oraz prze bo jów mu zy ki fil mo wej w wy ko na -
niu Ju sty ny Dy ly – so pran, Ka mi la Roch -Ka rol czu ka – te nor, Syl -
we stra Tar gosz -Sza lon ka – te nor z to wa rzy sze niem Ka me ra li stów
Or kie stry im. Ar cy ksi#' nej Ma rii Kry sty ny Habs burg. 
! Mu zeum Miej skie  w Ty chach w Cen trum po zy ska "o no we miej -

sce eks po zy cyj ne, w któ rym mo 'e pre zen to wa( miesz ka) com mia -
sta zdj# cia ze swo ich zbio rów, sta no wi& ce kan w# wcze $niej szych
wy staw. Pierw sz& wy sta w& po ka zy wa n& w CM „Pa pro ca ny” by -
"y zdj# cia z bu do wy mia sta b# d& ce frag men tem wy sta wy „Po wsta -
je mia sto. Ty chy w fo to gra fii An drze ja Czy 'ew skie go”.
!Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza na wy sta wy cza so we: „Sam rz!d

to nie wszyst ko! Sa mo rz!d. Dzie je sa mo rz& du w Cho rzo wie w la -
tach 1868–1990”, „Nie tyl ko Ma tej ko. Wi ze run ki kró lów i ksi& '&t
pol skich na me da lach” (ze zbio rów Mu zeum w Cho rzo wie), „Dwa
wie ki ener ge ty ki w Cho rzo wie, sta "a nu mi zma tycz na: Z dzie jów pie -
ni& dza. Pol ska – %l&sk”. 
! Cie szy) ski pro fe sor Ja nusz Spy ra z Aka de mii Ja na D"u go sza

w Cz# sto cho wie wy da" dzie "o pt. „Hi sto rio gra fia a to' sa mo$( re gio -
nal na w cza sach no wo 'yt nych na przy k"a dzie %l& ska Cie szy) skie -
go w okre sie od XVI do po cz&t ku XX wie ku”. Pu bli ka cja pod su mo -
wu je do tych cza so w& pra c# ba daw cz& hi sto ry ka. 
! 8 sierp nia w ra mach biel skiej ak cji „Sztu ka wy cho dzi na Ry -

nek” od by" si# wer ni sa' prac pla stycz nych i fo to gra ficz nych Jo lan -
ty Kna pek i jej przy ja ció". 
! Pod czas prze rwy w na uce m"o dzi ar ty $ci z LO To wa rzy stwa

Ewan ge lic kie go w Cie szy nie przed sta wi li na fran cu skiej wy spie
Reu nion (m.in. w Urz# dzie Miej skim St. De nis – sto li cy wy spy)
spek takl mu zycz ny „Cha ja & Edith” o He le nie Ru bin ste in i Edith
Piaf. Au to ra mi spek ta klu s& Ma" go rza ta i Je an -Clau de Haupt man -
no wie. 
! W sierp niu w Cie szy nie od by "y si# dwie sztan da ro we wa ka cyj -

ne im pre zy – XXVIII Mi# dzy na ro do wy Stu denc ki Fe sti wal Folk -
lo ry stycz ny oraz XXV Let nia Szko "a J# zy ka i Kul tu ry Pol skiej or -
ga ni zo wa ne przez tam tej szy U%. 
! W sa lach kon cer to wych i na pla cach Biel ska -Bia "ej w lip cu

i sierp niu od by wa "y si# XVI Dni Mu zy ki Ka me ral nej i Or ga no wej
or ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo Mu zy ki Daw nej im. G. Ph. Te -
le man na. 
! „*ab ka Ku ma i kl& twa Tem pla riu szy” to ty tu" sied miu ba jek edu -

ka cyj nych o uro kach gmin Lo kal nej Gru py Ry bac kiej *a bi
Kraj – Sko czo wa, Paw "o wic, Ze brzy do wic, Chy bia, Go cza" ko wic -
-Zdro ju, Stru mie nia i D# bow ca – au tor stwa Jo lan ty Re isch -Klo se,
któ re w for mie ksi&' ko wej wy da "a Agen cja Re kla mo wa Po ran w Biel -
sku -Bia "ej. Ilu stra cje wy ko na" Zbi gniew Po ra niew ski. W ka' dej

z miej sco wo $ci „*a bie go Kra ju” Ku ma prze 'y wa in n&, lo kal n& przy -
go d#. 
! Pod czas fo to gra ficz nych wtor ków w Od wa chu pra ce pre zen -

to wa li: Se ba stian Ada mus, Da riusz Ba ra now ski, Zbi gniew Bur da;
Ja cek Bo nec ki i Krzysz tof Mu skal ski.
! Go $( mi po nie dzia" ko wych spo tka) li te rac kich i po dró' ni czych

w Od wa chu by li tak 'e: Mo ni ka Kacz ma rzyk, Mi cha" Ogó rek, De -
nis Urub ko.
! W OPK Gau de Ma ter Ob raz ki z po dró "y pre zen to wa" Krzysz -

tof „Bia "y” Bo ci& ga, o po dró 'ach opo wia da" Ta de usz Chu dec ki, a Piotr
Ga dzi now ski pro mo wa" ksi&' k# W Hong Kon gu.
! W Bi blio te ce Pu blicz nej im. W. Bie ga) skie go od by "a si# pro -

mo cja ksi&' ki !u ka sza Su skie wi cza Za le" no #ci.
! Na wy sta wie „Go "& bek po ko ju” w opol skiej sie dzi bie Cen tral -

ne go Mu zeum Je) ców Wo jen nych mo' na by "o obej rze( pra ce wspó" -
cze snych ar ty stów, zaj mu j& cych si# ry sun kiem sa ty rycz nym oraz ka -
ry ka tu r&, któ rzy zo bra zo wa li swo je wi zje uni wer sal ne go sym bo lu
po ko ju.
! Z oka zji „Wiel kie go Dnia Pszczó" 2015” w skan se nie Mu zeum

Wsi Opol skiej w Opo lu zor ga ni zo wa no ro dzin ne warsz ta ty po $wi# -
co ne pszczo "om i pszcze lar stwu. 
! W 70. rocz ni c# ata ku nu kle ar ne go  na Hi ro szi m# i Na ga sa ki Mu -

zeum %l& ska Opol skie go w Opo lu zor ga ni zo wa "o wy sta w# „Dni
po dniu…” pre zen tu j& c& po wo jen n& fo to gra fi# ja po) sk& ze zbio rów
Ze no na Ha ra sy ma.
! Wa syl Bon dar czuk z Aka de mii Sztu ki Pi#k nych we Lwo wie

na wy sta wie „Za sty g"a im pro wi za cja” w Ga le rii Wo je wódz kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej wy sta wi" akwa re le, pa ste le oraz wy ko na ne au -
tor sk& tech ni k& pra ce "& cz& ce ze so b& ce ra mi k# i szk"o ar ty stycz ne. 
! „Dzi siaj s& mo je uro dzi ny” to ty tu" wy sta wy prac Ro mu al da Je -

zio row skie go, któ ry w Mu zeum %l& ska Opol skie go z oka zji 25. le -
cia pra cy twór czej, za pre zen to wa" m.in. ry sun ki, fil my, fo to gra fie
oraz in sta la cje.
! Po nad 800 m"o dych osób z ró' nych stron Pol skie uczest ni czy -

"o w %wi# cie M"o dzie 'y na Gó rze %wi# tej An ny, w pro gra mie im -
pre zy oprócz roz wa 'a) Pi sma %wi# te go i mo dlitw, od by wa "y sie licz -
ne wy da rze nia ar ty stycz ne m.in. kon cer ty w kli ma cie mu zy ki
reg gae i roc ka. 
! W Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej w Opo lu miesz ka) cy sto li cy re -

gio nu mo gli zo ba czy( wy sta w# prac te go rocz nych dy plo man tów In -
sty tu tu Sztu ki Uni wer sy te tu Opol skie go.
! Wy sta w# prac dy plo mo wych In sty tu tu Sztu ki Uni wer sy te tu

Opol skie go za pre zen to wa no w Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej w Opo -
lu, któ ra od lat wspó" pra cu je z Uni wer sy te tem Opol skim, pro mu j&c
do ko na nia m"o dych twór ców – ab sol wen tów uczel ni.
! 7 sierp nia w Par ku Sie lec kim w So snow cu od by "a si# pi& ta edy -

cja Eska la to ra. Gwiaz da mi te go rocz nej im pre zy by li m.in. Ka mil
Ku bas, Mro zu i Syl wia Grzesz czak. 
! 19 i 20 sierp nia w Kro czy cach mia "a miej sce czwar ta edy cja

Let nie go Fe sti wa lu Fo to gra ficz ne go, je go or ga ni za to rzy: Ju raj ska
Gru pa Fo to gra ficz na i Ho tel Faj kier w tym ro ku za pro po no wa li te -
mat prze wod ni: na go$( za kry ta. Obej mo wa" on fo to gra fi# sen su al -
n& i ak ty.
! 19 sierp nia w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow cu od -

by "o si# spo tka nie za ty tu "o wa ne „Z wi zy t& u Hra bie go Dra cu li”. Im -
pre za zo sta "a zor ga ni zo wa na w ra mach let niej ak cji „Li te rac kie la -
to gro zy na we so "o” oraz ogól no pol skie go pro gra mu Ca "a Pol ska
czy ta dzie ciom.
! W sierp niu w so sno wiec kiej „Mu zie” go $ci "a nie zwy k"a wy -

sta wa „Nad niem nie” ob ra zu j& ca uni ka to we pi#k no Grod na, jej au -
to rem by" An drzej Fi li po wicz.
! W sie dzi bie Kon gre su Po la ków w Cze skim Cie szy nie mo' na

by "o ogl& da( wy sta w# po $wi# co n& dwóm wy bit nym du chow nym
ka to lic kim: ks. pra "a to wi Le opol do wi Bi" ce (1892–1955) oraz ks.
dzie ka no wi Jó ze fo wi No wa ko wi (1908–1995). Obaj ksi# 'a by li
dzia "a cza mi re li gij ny mi i spo "ecz ny mi, obu na zi $ci wi# zi li w obo -
zach kon cen tra cyj nych, a po woj nie prze $la do wa "y ich w"a dze ko -
mu ni stycz ne. 
! 29 sierp nia roz po cz&" urz# do wa nie no wy kon sul ge ne ral ny RP

w Ostra wie, Ja nusz Bil ski, któ ry za st& pi" na tym sta no wi sku An n#
Ol szew sk&. Ju' 31 sierp nia no wy kon sul od wie dzi" Kon gres Po la -
ków w Re pu bli ce Cze skiej, gdzie spo tka" si# z je go w"a dza mi,
z pre ze sem Jó ze fem Szy mecz kiem na cze le.
! Ha wie rzow ska Ga le ria „Ra dost” oraz Miej ski O$ro dek Kul tu -

ry przy go to wa "y z oka zji 60. rocz ni cy za "o 'e nia mia sta wy sta w#
twór czo $ci Oska ra Paw la sa. Za pre zen to wa no na niej przede wszyst -
kim ob ra zy, a zw"asz cza olej ne kra jo bra zy, któ re sta "y si# naj uko -
cha) szym te ma tem nie 'y j& ce go ju' ar ty sty, d"u go let nie go cz"on ka
oraz pre ze sa Sto wa rzy sze nia Li te rac ko-Ar ty stycz ne go przy ZG
PZKO, a pó+ niej Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Pol skich. 

!

„Ostat ni ta ki wspa nia $y ob raz” Mi cha ela „Nick” Ni chol sa z USA, zwy -
ci%z cy 50. edy cji kon kur su Wil dli fe Pho to gra pher of the Year 2014. Wy sta -
wa w Mu zeum Gór no #l! skim w By to miu. 
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!MIEJ SKA Bi blio -
te ka Pu blicz na w Ja -
worz nie spro wa dzi -
!a 124 au ten tycz nych
chi" skich ksi# $ek. To
pu bli ka cje o te ma ty ce
po pu lar no -na uko wej
i al bu my. Bi blio te ka rze
za pra sza j# miesz ka j# -
cych tu Chi" czy ków,
ale czy ni# to ja ko% ma -
!o sku tecz nie. Cho& lek -
tu ry z Pa" stwa 'rod ka
le $# na pó! kach od po -
nad ro ku, to do t#d do ja -
worz nic kiej bi blio te ki
zaj rza! tyl ko je den
Chi" czyk. I na do-
da tek nie chcia! s!y sze&
o chi" skich ksi#$ kach.
Za in te re so wa! si( je dy -
nie ksi#$ ka mi Ste phe na
Kin ga prze t!u ma czo ny -
mi na j( zyk pol ski.
! MIA STO przy go -

to wa ne na na wa! ni c( to
bez w#t pie nia Ryb nik,
gdzie urz(d ni cy ku pi li
de tek tor burz i sta cj(
me teo. Urz# dze nia b( d#
ostrze ga& miesz ka" ców
przed nad cho dz# cy mi
bu rza mi. De tek tor mo -
ni to ru je oko li c( w pro -

mie niu 40 km. Wszy scy ma j# na dzie j(, $e po -
zwo li to prze wi dzie& od po wied nio wcze %niej
na dej %cie ta kich na wa! nic, jak lip co we.
! KOS SAK wra ca do do mu. 4 sierp nia

do mu zeum Zo fii Kos sak w Gór kach Wiel kich
po wró ci! skra dzio ny 22 la ta te mu ob raz „Au -
to por tret” Woj cie cha Kos sa ka, na ma lo wa ny
przez ar ty st( w 1924 ro ku. Jest jed nym z 13 ob -
ra zów skra dzio nych z ko" cem czerw ca 1993
ro ku. Nie wiel ki do mek w Gór kach Wiel kich,
w ja kim urz# dzo ne jest mu zeum Zo fii Kos sak,
nie by! wów czas wy po sa $o ny w alarm. Sza co -
wa na war to%& ob ra zu to ok. 50 tys.
! KO LE JE %l# skie go mar sza! ka chwa l# cze -

skie go prze wo) ni ka, któ ry za chwi l( mo $e sta&
si( ich kon ku ren tem. Pa sa $e ro wie z bi le tem Ko -
lei 'l# skich otrzy mu j# ulot k( in for ma cyj no -re -
kla mo w# Leo Expres su. I s# lek ko zdzi wie ni...
A w Ko le jach 'l# skich t!u ma cz#, $e to tyl ko
przy ja ciel ska wspó! pra ca. Na ra zie. Wszak wia -
do mo, $e Cze chom ma rzy si( eks pan sja na %l# -
ski ry nek.
! PO LO NU SI s# za chwy ce ni 'l# skiem.

Wie lu nie wi dzia !o go od kil ku de kad. 17. Let -
nie Igrzy ska Po lo nij ne by !o ta k# oka zj# do po -
zna nia bli $ej kra ju przod ków. W te go rocz nej
im pre zie wzi( !o udzia! ok. 800 spor tow ców ze
%wia ta. Wal czo no na are nach spor to wych
w Cho rzo wie, Ryb ni ku, So snow cu i Wo dzi s!a -
wiu 'l# skim.
! ULI CA MI miast na szej aglo me ra cji prze -

je cha! ko lej ny wy %cig ko lar ski To ur de Po lo -
gne. W Ka to wi cach pod Spodkiem 4 sierp nia
znów zo ba czy li %my naj szyb szy z fi ni szów. Ko -
la rzy do pin go wa !y t!u my ki bi ców. Oka zu je si(,
$e by !a to zna ko mi ta im pre za pro mu j# ca Ka -
to wi ce, któ re do sko na le wy ko rzy sta !y oka zj(.
Ob raz ki no wo cze snej Stre fy Kul tu ry po sz!y
w %wiat. 
! TO N* CA Plat for ma Oby wa tel ska chce

prze for so wa& obie cy wa n# nie ustan nie usta w( me -
tro po li tal n#. 5 sierp nia po !# czo ne si !y dwóch sej -
mo wych ko mi sji przy j( !y spra woz da nie z prac
nad po sel skim pro jek tem, któ ry we wrze %niu po -
wi nien tra fi& pod g!o so wa nie. Aje %li pro jekt zy -
ska ak cep ta cj( wi(k szo %ci po s!ów, pó) niej se na -
to rów i wresz cie sa me go pre zy den ta, to sys tem
za rz# dza nia mia sta mi 'l# ska i Za g!( bia cze ka spo -
ra re wo lu cja. Spo ra – bo znik n#! by Gór no %l# ski
Zwi# zek Me tro po li tal ny i Ko mu ni ka cyj ny Zwi# -

zek Ko mu nal ny GOP. I w bez po %red nich wy bo -
rach wy !o nio no by rad nych, któ rzy kie ro wa& b( -
d# po nad 2-mi lio no w# me tro po li#. Jej bu d$et ma
by& na po zio mie nie mal 400 mln z! i wy ko ny -
wa& b( dzie za da nia zwi# za nym m.in. z kszta! -
to wa niem !a du prze strzen ne go, or ga ni zo wa -
niem trans por tu pu blicz ne go, go spo dar k#
od pa da mi czy usta la niem prze bie gu dróg wo je -
wódz kich i kra jo wych.
! IN WE STY CJA w au to bu sy ga zo wo -

-elek trycz ne ma da& Cz( sto cho wie 15 mln z!
oszcz(d no %ci. Dzi( ki te mu ma j# te$ sta nie& bi -
le ty na prze jazd.
! ZMAR+ Hen ryk Busz ko, iko na %l# skiej

ar chi tek tu ry (ur. 3.09.1924 r. we Lwo wie). Ty -
si#c le cie, Gwiaz dy, ustro" skie pi ra mi dy, Te atr
Zie mi Ryb nic kiej – to je go naj bar dziej zna ne
pro jek ty. W ze spo le au tor skim z Alek san -
drem Fran t# stwo rzy! wiel kie pro jek ty urba ni -
stycz ne. Stu dio wa! na wy dzia le Ar chi tek tu ry
Aka de mii Gór ni czej w Kra ko wie. Lau re at
Ho no ro wej Na gro dy SARP w 1975 ro ku. Za -
pa lo ny nar ciarz. Zmar! 31 lip ca 2015 ro ku
w Ka to wi cach. Spo cz#! w Za ko pa nem.
! JE DYN K* Plat for my Oby wa tel skiej

w re gio nie w je sien nych wy bo rach par la -
men tar nych nie zo sta! jej do tych cza so wy %l# -
ski li der To masz Tom czy kie wicz, lecz prof.
Ma rian Ze mba la, obec ny mi ni ster zdro wia.
Pre mier Ewa Ko pacz za po wia da !a, $e uk!a da -
j#c re pre zen ta cj( wy bor cz# do Sej mu, wy ci# -
gnie wnio ski z po ra$ ki Bro ni s!a wa Ko mo row -
skie go. Tom czy kie wicz na li %cie w Ka to wi cach
po zo sta nie, ale na dru gim miej scu. Za sko cze -
niem jest do pie ro pi# ta po zy cja Mar ka Wój -
ci ka. Przed nim za rz#d PO umie %ci! na li %cie
wy bor czej dwie po s!an ki: Da nu t( Pie tra szew -
sk# i El$ bie t( Pierz cha !(.
! PIERW SZY week end sierp nia by! go r# -

cy. W cie niu tem pe ra tu ra si( ga !a miej sca mi po -
wy $ej 34 stop ni Cel sju sza. Od no to wa no 200
po $a rów w la sach. Mniej sze o 40 pro cent plo -
ny. Co raz mniej wo dy by !o w Be ski dach. Co -
raz go rzej z pr# dem – w ca !ym kra ju wpro wa -
dzo no kil ku dnio we ogra ni cze nia w je go
po bo rze dla za k!a dów pra cy. W Ka to wi cach
na wet Ikea zo sta !a za mkni( ta, na Trzech Sta -
wach wy !# czo no kli ma ty za cj(. W D# bro wie
Gór ni czej Cen trum Han dlo we Po go ria ogra -
ni czy !a kli ma ty za cj(. W cho rzow skim We so -
!ym Mia stecz ku za trzy ma no ka ru ze le, a El ka
kur so wa !a rza dziej. W So snow cu nie pra co -
wa !a wal cow nia. W By to miu CH Ago ra by -
!o bez cz( %ci o%wie tle nia. Ko lej ne upal ne sierp -
nio we week en dy po g!( bi !y tyl ko kl( sk( su szy
(któ rej nie og!o szo no tyl ko z uwa gi na ko -
niecz no%& prze su ni( cia wy bo rów par la men -
tar nych). 
! NIE CHLUB NY re kord %l# skich szpi ta li

za mie rza ukró ci& Mi ni ster stwo Zdro wia. Nie -
bez piecz ne dla pa cjen tów prak ty ki nie któ -
rych szpi ta li po le ga j# na od sy !a niu cho rych
przy wo $o nych ka ret ka mi do in nych pla có wek
me dycz nych. Tyl ko w pierw szym kwar ta le te -
go ro ku do sz!o w Pol sce do 680 ta kich przy -
pad ków, naj wi( cej w woj. %l# skim – 174.
Roz wi# za niem ma by& okre %le nie re jo nu obo -
wi#z ko wych przy j(& pa cjen tów.
! KA ZI MIERZ Kutz, %l# ski fil mo wiec

i po li tyk, de fi ni tyw nie $e gna si( z po li ty k#. Mi -
ja j# ca ka den cja Se na tu b( dzie je go ostat -
ni# – Kutz nie za mie rza star to wa& w je sien -
nych wy bo rach. Zwie rzy! si( swo im
wspó! pra cow ni kom, $e ma do%& po li ty ki
i uzna!, $e nie znaj du je ju$ w niej miej sca dla
sie bie. Li kwi do wa ne jest w!a %nie biu ro se na -
tor skie Kut za na ul. Gli wic kiej w Ka to wi cach.
! ZA MKNI, TY zo sta! o%ro dek wy cho -

waw czy pro wa dzo ny przez sio stry bo ro me usz -
ki w Za brzu. I – jak za pew nia j# w!a dze o%wia -
to we i za ko nu – nie ma to nic wspól ne go
z gor sz# cym wy ko rzy sty wa niem i bru tal no %ci#
sto so wa n# wo bec pod opiecz nych o%rod ka,
któ r# zaj mu je si( pro ku ra tu ra i s# dy. Kon gre -

ga cja wraz z za brza" skim MOPR -em po szu -
ku je miejsc dla pod opiecz nych o%rod ka.
! CEN TRUM PKP Car go zo sta nie prze nie -

sio ne na 'l#sk z te re nu ca !e go kra ju. Do Ka -
to wic prze no sz# si( spó! ki PKP Car go z War -
sza wy, Kra ko wa i Byd gosz czy. Sie dzi b#
cen tra li b( dzie 10-pi( tro wy gmach przy ul.
Fran cu skiej.
! PIEL GRZYM KA ko biet do Mat ki Bo skiej

Pie kar skiej 16 sierp nia ob fi to wa !a tra dy cyj nie
w po li tycz ne te ma ty: in vi tro, dra mat roz pa du
ma! $e"stw, pra ca, wy bo ry. 'l# skie ko bie ty
mia !y na dzie j(, $e w tym ro ku uda si( %l# skie -
mu du cho wie" stwu od dzie li& spra wy wia ry
od po li ty ki – i za wio d!y si(. 
! TA BLET czu wa ju$ na wet nad pa cjen tem.

Le cze nie na od le g!o%&, czy li te le mo ni to ring cho -
rych z nie wy dol no %ci# ser ca to sta !y nad zór
nad sta nem ich zdro wia. Do ce lo wo b( dzie nim
ob j( tych 100 pa cjen tów Gór no %l# skie go Cen -
trum Me dycz ne go w Ka to wi cach -Ochoj cu.
! KOM PA NIA W( glo wa – naj wi(k sza

gór ni cza spó! ka Unii Eu ro pej skiej – do bie ga
swych dni. 1 wrze %nia kil ka dzie si#t ty si( cy za -
trud nio nych w KW gór ni ków po win no zmie -
ni& pra co daw c(, prze cho dz#c do No wej Kom -
pa nii W( glo wej. Jej utwo rze nie by !o jed nym
z punk tów po ro zu mie nia, któ re za ko" czy !o fa -
l( stycz nio wych straj ków na 'l# sku. Pod pi sa li
si( pod nim przed sta wi cie le zwi#z ków za wo -
do wych i rz# du Ewy Ko pacz. Przez ko lej ne
mie si# ce trwa& mia !y in ten syw ne roz mo wy
z po ten cjal ny mi in we sto ra mi, ty le $e o kon kre -
tach nikt nie s!y sza!. Cier pli wo%& gór ni czych
zwi#z kow ców si( wy czer pa !a, na wrze sie" za -
po wia da j# strajk w ca !ej bran $y.
! CZE KA nas go r# ca je sie" zwi#z ko wych

pro te stów, co przed pa) dzier ni ko wy mi wy bo -
ra mi par la men tar ny mi ma swo j# po li tycz n# wy -
mo w(. We wrze %niu pro te sty za po wia da j#
gór ni cy, do wal ki o swo je pra wa przy go to wu -
j# si( %wiet nie zor ga ni zo wa ne pie l( gniar ki,
przy po mnie& za mie rza o so bie Zwi# zek Na -
uczy ciel stwa Pol skie go.
! RE KOR DO W* licz b( po nad 3 ty si( cy

gniazd os, szer sze ni i pszczó! (to ok. 20 proc.
wi( cej ni$ rok te mu!) zli kwi do wa li stra $a cy
z Pa" stwo wej i Ochot ni czej Stra $y Po $ar nej
w woj. %l# skim. Naj wi( cej (od 200 do po -
nad 300 in ter wen cji) od no to wa no w po wia tach:
tar no gór skim, mi ko !ow skim, cz( sto chow skim,
lu bli niec kim oraz wo dzi s!aw skim.
! PO NAD 20 ty si( cy osób obej rza !o w Ryb -

ni ku 25 sierp nia kon cert Lin kin Park. Wy st(p
ame ry ka" skiej gru py by! mu zycz nym wy da rze -
niem ro ku w na szym re gio nie.
! KO NIEC po b!a $a nia dla ro dzi ców, któ -

rzy nie chc# szcze pi& swo ich po ciech. Do wo -
je wo dy %l# skie go wp!y n#! w!a %nie pierw szy
wnio sek o uka ra nie grzyw n# za uchy la nie si(
od obo wi#z ko wych szcze pie". Skie ro wa !a go
Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
na w D# bro wie Gór ni czej. Jed no ra zo wa grzyw -
na to mak sy mal nie 10 000 z!, wszyst kie nie mo -
g# prze kro czy& 50000 z!.
! W, GLA z Po la Pa new nic kie go ju$ nie b( -

dzie. Mie si#c te mu eks per ci po wo !a ni przez
Wy$ szy Urz#d Gór ni czy wy da li opi ni( za le ca -
j# c# za nie cha nie eks plo ata cji w re jo nie Po la Pa -
new nic kie go. Wska za li na du $e za gro $e nie me -
ta no we, po $a ro we oraz t#p ni( cia mi, któ re
po wo du j#, $e pro wa dze nie tam wy do by cia jest
nie bez piecz ne. Ka to wic ki Hol ding W( glo wy
pod j#! w!a %nie de cy zj( o za nie cha niu prac gór -
ni czych w tym re jo nie.
! NA RESZ CIE! Od pa) dzier ni ka mo$ na b( -

dzie sk!a da& wnio ski o wy da nie 'l# skiej Kar -
ty Us!ug Pu blicz nych. Spe! nia& b( dzie ona
funk cj( elek tro nicz ne go bi le tu w au to bu sach
i tram wa jach KZK GOP, cho& na po cz# tek po -
zwo li p!a ci& wy !#cz nie za bi le ty okre so we (jed -
no ra zo we b( dzie mo$ na w ten spo sób ku po wa&
od stycz nia).

KRO NI KARZ 

MIESI!C
Zapis wydarze" 
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poprzedzaj#cego
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Grzegorz
Ha!derek

kolekcja jubileuszowa

Uro dzo ny w 1977 w Za brzu; stu -
dia w In sty tu cie Sztu ki Uni wer sy te -
tu !l" skie go w Ka to wi cach (dy -
plom z wy ró# nie niem w ro ku 2002)
oraz w Aka de mii Sztuk Pi$k nych
w Ka to wi cach (dy plom z wy ró# nie -
niem w 2003 ro ku), gdzie obec nie
pra cu je na sta no wi sku pro fe so ra
ASP. W la tach 2008-2012 – dzie kan
Wy dzia %u Ar ty stycz ne go, a od 2012 –
pro rek tor ds. kszta% ce nia w ASP
w Ka to wi cach. 

Ku ra tor 9. edy cji Trien na le Gra -
fi ki Pol skiej

Au tor oko %o 20 wy staw in dy wi -
du al nych oraz uczest nik oko %o 200
wy staw zbio ro wych w kra ju i za gra -
ni c" m.in.: Le Loc le (Szwaj ca ria),Mi -
scolc (W$ gry), Ka to wi ce, War sza wa,
Kra ków, Po zna& (Pol ska), Sar cel les
(Fran cja), Ka ir (Egipt), Lah ti (Fin lan -
dia), Cu en ca, Ouren se (Hisz pa nia),
Chi ca go, Mil wau kee (USA), To -
kyo, Sap po ro, Toy ama, Oga ki (Ja po -
nia), Gu an lan (Chi ny), Ta ipei (Ta -
iwan), Se oul (Ko rea), Bho pal (In dia).

Na gro dy i wy ró# nie nia (wy bór): 
• 6. Trien na le Gra fi ki Pol -

skiej – Ka to wi ce – 2006 – Grand
Prix

• X Mi$ dzy na ro do we Bien na le
Gra fi ki CA IXA NO VA – Ouren -
se – Hisz pa nia – 2008 – Grand Prix

• Mi$ dzy na ro do we Trien na le
Gra fi ki w Kra ko wie – wy ró# nie nie
ho no ro we – 2009,

• Bha rat Bha van 9th In ter na tio -
nal Bien nial of Print Art 2011, In -
dia – Grand Prix – 2011, 

16th Spa ce In ter na tio nal Print
Bien nial, Se oul – Excel lent Pri -
ze – 2011,

• 3er FE STI VAL IN TER NA -
CIO NAL DE GRA BA DO CON -
TEM PORÁNEO – Bil bao – wy ró# -
nie nie – 2015.

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” z okazji 20. roku
ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. Sk%adaj#  si! na
ni# gra fi ki i ma lar stwo
wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów z re gio nu &l# skie go. 
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JA RO S#AW STA RZYK

Toby% po nu ry po ra nek. Pi %em CZAR N' ka w$, któ ra by %a GORZ KA,
cho( os%o dzi %em j" (wbrew opi niom le ka rzy, die te ty ków i in nych

m" dra li) dwie ma %y #ecz ka mi cu kru. Mo ja przy sz%o)( ry so wa %a si$
CZAR NO. Prze my )la %em bo wiem ostat ni czas. I co?

1. To nie ja zna la z%em po ci"g ze z%o tem.
2. To nie ja wy gra %em 35 mi lio nów w ku mu la cji tot ka (ba, nie tra fi %em

na wet trój ki).
3. To nie ja spo wo do wa %em de fla cj$, przez co mo ja eme ry tu ra nie b$ -

dzie w przy sz%ym ro ku zre wa lo ry zo wa na. Zresz t", gdy by mie li j" re wa -
lo ry zo wa(, to o po ziom in fla cji, czy li i tak nie zmie ni %o by to w #a den spo -
sób mo jej sy tu acji.

4. Bez czel ny za po wia dacz po go dy, któ ry orzek%, #e b$ dzie upa% – 30
stop ni w cie niu, ka za% mi ()ci )le mó wi"c: sta rym lu dziom i dzie ciom) sie -
dzie( w do mu i nie wy cho dzi( na s%o& ce.

Prze my )la %em to wszyst ko z nie za do wo le niem, i do szed% szy do wnio -
sku, #e w sto sun ku do pierw szych trzech punk tów mo je go roz go ry cze -
nia je stem bez sil ny, po sta no wi %em, na z%o)( bab ci… Co za g%u po ta – pi -
sa( w tym miej scu „od mro zi( so bie uszy”, jak tam, za drzwia mi, czai si$
trzy dzie sto stop nio wy upa%. A po wie dze nie: „na z%o)( bab ci do sta n$ po -
ra #e nia s%o necz ne go” – brzmi go rzej, o ile nie ca% kiem bez na dziej nie. Przy -
po mnia% mi si$ te#, pew nie nie do k%ad nie, Bro niew ski: Nie g!a ska !o mnie
"y cie po g!o wie, / nie pi ja !em pta sie go mle ka, no i do brze, no i na zdro -
wie, / tak wy ra sta si# na cz!o wie ka. A gdy by go g%a ska %o, na ko go by wy -
rós%? Nied* wie dzia?

W ka# dym ra zie wy ru szy %em na mia sto. Po dro dze mi n" %em star sz" pa -
r$ z ch%op czy kiem, mo #e ju# pi$ cio let nim, w d#in si kach (ma %e by %y te
spoden ki).

– Ty, bab ciu, je ste) dziew czyn k"? – za py ta %o dziec ko. Star sza pa ni zmil -
cza %a, ale ma lec swo je wie dzia%.

– Je ste) dziew czyn k" – stwier dzi% sta now czo, co bab cia, do)( nie ch$t -
nie, po twier dzi %a.

– To dla cze go nie masz nic ró #o we go?
– Nie lu bi$ ró #o we go.
– Dziew czyn ki mu sz" mie( co) ró #o we go – sta now czo orzek% ma -

lec. – A ch%op czy ki co) nie bie skie go. Tak jak ja – tu po kle pa% si$ po swo -
ich d#in si kach. 

Dzia dek, któ ry nie mia% nic nie bie skie go, przy spie szy% kro ku. Po tem po -
ka za% ma %e mu sa mo lot i w ten pro sty spo sób zmie ni% k%o po tli wy te mat.
A ja za cz" %em my )le( o tym, #e to do cie kli we dziec ko za rok, ja ko sze -
)cio la tek, tra fi do szko %y (a mo #e nie), ja ko sze)( dzie si$ cio sied mio la tek
zo sta nie eme ry tem (a mo #e nie), w ka# dym ra zie – nie za zdrosz cz$ mu
#y cia w tym )wie cie, któ ry – mo im zda niem – nie od wra cal nie chy li si$
ku upad ko wi.

Jed nak w tym mo men cie uzmy s%o wi %em so bie, ja kie roz ter ki mu sie li prze -
#y wa( (a mo #e nie) moi ro dzi ce de cy du j"c si$ na po wo %a nie mnie na ten
)wiat. To nie by% do bry czas – la ta sta li now skie, la ta ko mu ny, po tem woj -
ny „na gó rze” trwa j" ce do dzi)… Kto) stwier dzi% przy Boyu, #e naj le piej
jest tym, co si$ wca le nie uro dzi li, na co au tor S!ó wek wes tchn"% me lan -
cho lij nie: „Ale ilu ta kich jest. Dwóch, trzech…?”

W tym mo men cie uzmy s%o wi %em so bie, #e je stem w nie bie skich d#in -
sach (czy li ch%op czyk ze mnie). Szko %a od sze )ciu lat, eme ry tu ra
od sze)( dzie si$ ciu sied miu nie wy da wa %y mi si$ ju# ta kim do pu stem
Bo #ym. Przed ocza mi du szy zo ba czy %em te go mi %e go ch%op czy ka star -
sze go o lat 10-15. Sie dzia% w par ku Ko )ciusz ki (do któ re go si$ uda wa -
%em, aby usu n"( si$ w cie&) przy tu lo ny do uro czej pa nien ki, odzia nej
w co) ró #o we go. Wpa trze ni w swo je su per o we me ga -hi per smart fo ny,
prze sy %a li so bie mi %o sne sms -y, mo #e na wet cy tu j"c Tu wi ma lub Ga% -
czy& skie go. 
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